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תושבים ולקוחות יקרים, 
אחרי שנה לא פשוטה שעברנו כולנו, אנו שמחים לפתוח את עונת הפעילות החדשה ב"נפגשים" 
מרכזים קהילתיים. בשנה הזו הבנו כולנו שניאלץ לחיות לצד הקורונה וזה בעיקר אומר להמשיך 
בפעילויות שאנו כל כך אוהבים תוך שמירה על ההנחיות. תחום הקהילה והפנאי הוא החמצן של 

כולנו ומה שמאפשר לנו להמשיך בשגרת החיים הכל כך אהובה.
בשנים האחרונות "נפגשים" הפך לבית עבור תושבי העיר ואנו רואים שאתם מצביעים ברגליים 
ולוקחים חלק בפעילויות התרבות, הספורט, המחול, המוסיקה ושלל החוגים שהמקום מציע 
עבורכם. אנו מתחדשים ומחדשים מדי שנה כדי שתוכלו ליהנות משלל היצע הפעילויות והחוגים 

ולפתח תחומי עניין נוספים.
אחת המטרות שלנו בעיר היא לאפשר לעוד קהילות בעיר להשתתף וליהנות מפעילויות "נפגשים". 
בשנה האחרונה חנכנו את מרכז קהילתי אופק ברמת פנקס ומרכז חברותא למגזר הדתי-חרדי 
בקריית גיורא, ואנו עומלים במלוא המרץ על העבודות להכשרת מרכזים קהילתיים חדשים בשכונות 

נווה רבין ובית בפארק.
בהזדמנות זו תודתי נתונה לסגני, אלירן אליה, חברי ההנהלה המסורים, למנכ"לית "נפגשים", לאה 

כץ וכמובן לעובדים החרוצים שעושים הכול כדי לשים אתכם התושבים במרכז.
 אני בטוחה שתמצאו עניין רב בפעילות שמתקיימת במרכזים

ומאחלת לכם שנת פעילות מוצלחת.

תושבים ומשתתפים יקרים, 
בעידן בו ההנאה הגדולה ביותר היא למידה והתפתחות ודווקא בגלל שהשגרה השתנתה לנו, אני 

מזמין אתכם להמשיך ולהגיע אל הפעילויות הוותיקות והאהובות ולהכיר חוגים חדשים ומעניינים.
רשת "נפגשים" מובילה את הפעילות הבלתי פורמאלית בעיר, ומהווה את הזרוע הביצועית החשובה 
ביותר של העירייה. אולמות הספורט והמרכזים הקהילתיים מלאים בפעילות ענפה של ילדים, בני 

נוער ומשפחות, המייצגים את הפסיפס האנושי המרתק הקיים בעיר.
למרות התקופה המאתגרת, אנחנו לא עוצרים את ההתרחבות וממשיכים במגמת הגידול - מרכזים 
קהילתיים חדשים נבנים בשכונות הוותיקות, בשכונת נווה רבין ובשכונת בית בפארק ואנו קשובים 

ופתוחים לקדם יוזמות ורעיונות שעולים מכם.
תודתי, לחבריי בהנהלה שעושים את עבודתם בהתנדבות מלאה, למנכ"לית ולצוות הרואים בעבודתם 
שליחות חברתית קהילתית וגאווה מקצועית, לראש העיר ולעובדי הרשות המקומית המסייעים 

להצלחת הפעילות לאורך כל השנה.
נשמח לארח אתכם בפעילויות המרתקות, והאירועים המיוחדים שעוד יגיעו בהמשך.

בברכת שנת פעילות פוריה ובריאה!

 שלכם, 
 ליאת שוחט
ראש העיר

 שלכם, 
 אלירן אליה

 מ”מ וסגן ראש העיר
יו”ר הנהלת נפגשים
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מרכז קהילתי תפוח פיס
רחוב מנחם בגין 101 טלפון 03-7353590

 תפוח פיס הוא מרכז קהילתי המציע שפע פעילויות בתחומי ידע נרחבים ומגוונים.
 המרכז שם למטרה לתת מענה למגוון הצרכים והחלומות של אוכלוסיות המגוונות בעיר, 

 תוך שימת דגש על איכות השירות, חדשנות, יצירתיות ומעורבות קהילתית.
 בתפוח פיס תמצאו מלבד שלל החוגים גם הרצאות, אירועי תרבות, ופעילות קהילתית ענפה

לילדים ולמבוגרים.

פעילות קהילתית במרכז קהילתי תפוח פיס

 מועדון משפחות עצמאיות
"כשמדע ואמנות נפגשים"מועדון קטקטים)חד הוריות( 

בשיתוף מרכז גרנות. מפגשי 
אמהות- בנות, סדנאות חד פעמיות, 
הרצאות והכשרות לאמהות, מופעי 
תרבות לילדים/אמהות ביחד ולחוד.

 חדש! מועדון לאבות עצמאיים
)חד הוריים( 

 פעילות העשרה
 לגילאי 4-9

 במגוון תחומי ידע.
יום רביעי אחה"צ

סדנאות/קורסי העשרה יחודים 
לגילאי היסודי/למבוגרים בתחומי 

 הטכנולוגיה והאמנויות
אחת לחודש בתפוח פיס/המשכן 
בשיתוף עם גופים מובילים בארץ.

 רוצים להיות שותפים?
m.pinkas@my-or.org.il :הצטרפו לפורום התושבים של המרכזים הקהילתיים

מחירשם מדריךשעותיוםגילאיםשם החוג
חוג משולב לגיל 

100 ₪מדריך מתחלף17:00-18:00א׳חובה ומעלההרך

אומנות
כיתות א'-ג'

ג׳
16:30-17:15

170 ₪שלי פרי
17:15-18:00כיתות ד'-ו'

כיתות ב' ומעלהציור ורישום
ב׳

190 ₪משה בן זמרה17:00-18:00
190 ₪משה בן זמרה18:00-19:00כיתות ב' ומעלהקרמיקה

אילוף כלבים
כיתות א'-ג'

ג׳
16:30-17:30

210 ₪טל יהב
17:30-18:30כיתות ד'-ו'

השף הבריא
כיתות ה' ומעלה

ד׳
16:00-17:00

190 ₪טל קארו 17:00-18:00כיתות א'-ד'
18:00-19:00ילדי צמי"ד

פרטים במרכז קהילתי תפוח פיסעיצוב אופנה

וטרינריה 
כיתות א׳-ג׳

א׳
17:00-18:00

קסם הג׳ונגל
₪ 210

210 18:00-19:00₪כיתות ד׳ -ו׳

חוגים נוספים יתפרסמו אחרי החגים

חדש! מרכז קהילתי נווה רבין
רחוב צפריר 

 המרכז הקהילתי ייפתח בחודש נובמבר
· חוגים לילדים, נוער ובוגרים · חוגי מחול, אומניות לחימה, העשרה ועוד.
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מרכז קהילתי אופק
רחוב הנרקיס 7 רמת פנקס | טלפון 073-2827169

 המרכז הקהילתי בליבה של השכונה, מהווה אבן שואבת לתושבי השכונה והסביבה
 לפיתוח פעילות קהילתית עשירה לכל הגילאים במגוון עשיר של תחומי דעת וידע.

 המרכז מזמין את התושבים לקחת חלק ולהיות שותף לבניית התכנים.
חוגים נוספים יתווספו בהמשך השנה בהתאם לצרכי הקהילה.

 רוצים להיות שותפים?
m.pinkas@my-or.org.il :הצטרפו לפורום התושבים של המרכזים הקהילתיים

מחירמדריך/השעותיוםגילאים שם החוג
120 ₪)לחודש(הילה שטרנליב9:00-12:00א׳שנה-שלושגן עם אמא 

 30 10:00-11:00₪ג׳שנה-שלושחוג עם אמא
)למפגש(

180 ₪ים זנזורי17:00-18:00ג׳3-5יוגה ילדים
180 ₪ים זנזורי18:00-19:00ג׳3-5התעמלות קידס

180 ₪הילה מ״חי גן״17:00-18:00ד׳3-6חוג חיות

ג׳גן חובההכנה לכיתה א
16:30-17:30

 180 ₪מבל ארצי
6 מפגשים 17:30-18:30

מחול
ג'אז-היפ הופ

גנים 
ה׳

17:00-17:45
180 ₪אורטל חתוכה 17:45-18:30יסודי

18:30-19:15נוער

MMA -קרב מגע
יסודי

18:00-19:00ה׳

210 ₪גבי נתנוב
18:30-19:30ב׳

בוגרים
19:30-20:30ב

19:00-20:00ה׳
190 ₪טומי אורן 16:00-17:00 ה׳כיתות ד' ומעלהקולנוע וצילום

ציור ורישום
א'-ג'

ג׳
16:00-17:00

צחית גולדמן
₪ 180

17:00-18:00ד'-ו'
210 18:00-20:00₪נשים

 אפייה
קונדיטוריה

17:00-18:00א׳יסודי
טל קארו

₪ 190
210 18:30-20:00₪נשים

נשיםריקודי בטן
19:00-20:00א׳

180 ₪אנבל
19:00-20:00ה׳

210 ₪פזית ברונשטיין18:00-20:00ד׳נשיםתפירה

ב׳נשיםעיצוב גוף
19:00-19:45

ציפי אוגרודק
90 ₪ לפעם שבוע

150 ₪ פעמיים בשבוע

180 ₪ לכל החודש

19:45-20:30

ד׳נשיםפילאטיס
19:00-19:45

ציפי אוגרודק
19:45-20:30

נשיםיוגה
8:30-9:15א׳

מירב צייג
19:00-19:45ג׳
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מרכז קהילתי חברותא
רחוב יקותיאל אדם 11 | טלפון 03-7353590, אפרת יונא 053-9180022

 המרכז פועל בשיתוף עם האגף לתרבות תורנית ומורשת ישראל בעיריית אור יהודה.
הפעילויות מתקיימות בהפרדה ומותאמת לקהילה החרדית-דתית. לאורך השנה יתקיימו פעילויות 
 ואירועים סביב חגי ומועדי ישראל, אירועים קהילתיים וסדנאות ייחודיות. המרכז מזמין את התושבים

 לקחת חלק בעיצוב ובניית הפעילויות.
חוגים נוספים יתווספו בהמשך השנה בהתאם לצרכי הקהילה.

 רוצים להיות שותפים?
m.pinkas@my-or.org.il :הצטרפו לפורום התושבים של המרכזים הקהילתיים

מחיר מדריך/השעותיוםגילאים שם החוג 

מחול )בנות(
א'-ג' 

ב׳
17:00-18:00

₪ 100
18:00-19:00ד' ומעלה

מדעים משולב 
)בנים(

א׳-ג׳
ג׳

17:00-18:00
130 ₪אלעד פרלמוטר

18:00-19:00ד׳ ומעלה

אומנות שימושית 
)בנות(

גן חובה-ב'
ד׳

17:00-18:00
130 ₪אפרת שרון

18:00-19:00ג' ומעלה 

בישול ואפיה )בנות(
גן חובה- כיתה ב'

ה׳
17:00-18:00

130 ₪הודיה פדלון
18:00-19:00ג' ומעלה 

100 20:00-21:00₪נשים )18 ומעלה(זומבה

חדש! מרכז קהילתי בית בפארק 
נפגשים בשכונת בית בפארק

נפגשים תפעיל בשנת תשפ"ב ) 2021-2021(:

צהרונים בגני הילדים ובתי הספר מעון בית בפארק
המעון במבנה חדש ומטופח מרושת מצלמות. 

 צוות מטפלות איכותיות, קבוצות קטנות, 
חוג/ פעילות העשרה אחת לשבוע, אוכל ביתי 

 המבושל במקום.
 הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 7:00-17:00

וביום ו' בין השעות 7:00-13:00

נפגשים מפעילה את הצהרונים בבתי הספר 
לכיתות א'-ג' ובגני הילדים על פי תוכנית ניצנים 

של משרד החינוך והשלטון המקומי. 

סדנאות ופעילויות לגיל הרך ולילדיםחוגי העשרה
נפגשים תפעיל חוגי תל"ן בבית ספר "נבון". 

עם סיום הלימודים יוצעו לתלמידים מגוון רחב 
של חוגים כגון: אלקטרוניקה, גומי קליי, בישול, 

אנגלית ועוד.

בשכונה יפעל מועדון "קטקטים" המציע 
פעילויות העשרה להורים וילדים בגילאי 3 עד 6 

וכן סדנאות והפעלות לילדים בכיתות א'-ו'. 

אירועים ומפגשים קהילתיים לכל המשפחה סביב מעגל השנה.
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מרכז קהילתי המשכן למוסיקה ולמחול
שדרות בן גוריון 5 | טלפון 03-7353575

 קונסרבטוריון אור יהודה
בית הספר למוסיקה בניהולה של ד"ר חנה אג'יאשוילי

אנו מאמינים שכל אחד יכול לנגן ואנו נעזור ונקשיב לצרכי התלמידים, הלמידה נעשית באופן יחידני, 
זוגי או קבוצתי )בהתאם לכלי הנלמד(. ניתן לגשת לבחינת בגרות במוסיקה ולקבל ליווי מקצועי מצוות 
המורים. לאורך השנה מתקיימים קונצרטים של התלמידים, פסטיבלים, פרויקטים קהילתיים, תחרויות 

וכיתות אומן של אמנים מהשורה הראשונה מהארץ ומחו"ל

לימודי נגינה
מורהכלי נגינה

 פסנתר, פסנתר חשמלי, אורגן
שיעור פרטי מגיל 6 ומעלה

זיוה זבלינוב, ויויאן ליגטי, נטליה וסיאנוביץ, לאה 
כהן, אנטוני גלקין, קובי ליליאן, נאור שני

 גיטרה קלאסית, אקוסטית, חשמלית, בס
שיעור פרטי

 גבריאל אסייג )גיל 10 ומעלה(
יגאל סוקולובסקי, עידן ווילקיס )גיל 7 ומעלה(

 גיטרה קבוצתי מגיל 7, ומעלה מחיר: 190 ₪
אריאל ארזוני קבוצתי ייעודי לקהילה החרדית, מחיר: 140 ₪

יוליה בלגליכינור - שיעור פרטי מגיל 6 ומעלה

צ'לו שיעור פרטי/זוגי/קבוצתי מגיל 6 ומעלה
לריסה לינצקיקבוצתי מגיל 7 ומעלה מחיר: 190 ₪

 חליל צד שיעור פרטי/ זוגי/ קבוצתי
 מגיל 8 ומעלה 

מחיר קבוצתי: 190 ₪
מרגריטה טימושין

 קלרינט שיעור פרטי/ זוגי / קבוצתי
 מגיל 8 ומעלה

מחיר קבוצתי: 190 ₪
רועי כהן 

 סקסופון שיעור פרטי/זוגי/ קבוצתי
 מגיל 8 ומעלה

מחיר קבוצתי: 190 ₪
גלעד רוט 

 חצוצרה, טרומבון שיעור פרטי/ זוגי/ קבוצתי
מגיל 8 ומעלה

קבוצתי ייעודי לקהילה החרדית, מחיר: 190 ₪
אריאל ארזוני 

 פיתוח קול שיעור פרטי/ זוגי
מגיל 8 ומעלה 

מור מחלב, אילנה ברוטמן, ראובן קז'ילוטי, 
יהונתן שניידרמן

 תופים, כלי הקשה שיעור פרטי
יאן מטרופוליטנסקימגיל 8 ומעלה.

דוד דאודעוד שיעור פרטי/ זוגי/ קבוצתי מגיל 9 ומעלה

 מחירי שיעורי הנגינה
 חצי שעה: 370 ₪, 45 דקות: 490 ₪, שעה 565 ₪, שעה וחצי: 645 ₪, 

שעתיים: 700 ₪, שיעור זוגי של שעה: 360 ₪, קבוצה: 190 ₪
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טרום כלי-שעשועי מוסיקהשיעורי קומפוזציה
מגיל 8 ומעלה

 שיעור קבוצתי
 מורים: קובי ליליאן, ד״ר חנה אג'יאשוילי

מחיר: 160 ₪

שיעור פרטני
 מורים: ד'ר ראובן קז'ילוטי, קובי ליליאן, 

 ד''ר חנה אג'יאשוילי
מחיר חצי שעה: 240 ₪, שעה: 340 ₪

 לגילאי 3-2, יום א׳ בין השעות 16:30-17:15
 לגילאי 4-3, יום א׳ בין השעות 17:15-18:00
לגילאי 5-4, יום א׳ בין השעות 18:00-18:45

 מורה: חגית לין עוזשלו
מחיר: 180 ₪

יוקללה קבוצתי 
 מגיל 8 ומעלה

מורה: עידן ווילקיס
מחיר: 190 ₪

הרכב רוק פופחדש! תזמורת צעידה
 מגיל 9 ומעלה

מורה: דור בירן 
מחיר: 220 ₪

 מגיל 12 ומעלה
מורים: גבריאל אסייג, יגאל סוקולובסקי

מחיר: 164 ₪ לתלמיד

חדש! קורס סאונד והפקהתזמורת בוגרים כלי נשיפה
 מגיל 18 ומעלה

יום ד׳ בין השעות 21:00-23:00
 מנצח: שי בוקסבאום

מחיר: 190 ₪

 מגיל 8 ומעלה
מורה: גבריאל אסייג 

 מחיר לשיעור פרטי: 565 ₪
שיעור קבוצתי )בחלוקה לפי גיל(: 300 ₪

 אולפני הקלטות
 "צליל מכוון" אולפן הקלטות

המשכן למוסיקה ולמחול
 "הבייס" אולפן הקלטות
וחדר חזרות לבני נוער

הקלטת והפקת אלבומים וסינגלים
· ג'ינגלים לרדיו

· הפקות מוסיקליות לבתי ספר ומופעי סוף שנה
· שיר לבר/בת מצווה + קליפ

· ברכות כלה אותנטיות ומרגשות
· תוכנית לימודית - לימוד סאונד והקלטה

בשיעורים פרטניים וקבוצתיים

· הקלטות והפקת סינגלים לבני נוער
· הקלטת שיר לבר מצווה/ בת מצווה

· חדר חזרות בהדרכה מקצועית לבני נוער
· מחיר מוזל לבני נוער

יואב 054-6626054
מועדון הנוער הבייס, רחוב אליהו סעדון 87

בית ספר לאומנויות הבמה
חדש במשכן! הבית לאוהבי הבמה, המשחק השירה והריקוד

"על הבמה"חדש! להקת "טאלנט" אור יהודה
 מורה: מור מחלב

 להקה צעירה כיתות ה'-ח', יום ד׳ 16:30-18:00
 להקה בוגרת כיתות ט'-י״ב, יום ד׳ 18:30-20:00

מחיר: 220 ₪

 יצירת מחזה מקורי, עבודה על יסודות
 המשחק ופיתוח קול

 בימאית ומחזאית: טל מרקוביץ
 מתחילים יום ב׳ 17:15-18:15 מחיר: 170 ₪

מתקדמים יום ב׳ 16:00-17:15 מחיר: 210 ₪
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מרכז קהילתי המשכן למוסיקה ולמחול
שדרות בן גוריון 5 | טלפון 03-7353575

 ביה"ס למחול
בניהולה של אורטל חתוכה

ביה"ס מעניק הזדמנות ייחודית לכל מי שמעוניין לרקוד, ללא מגבלת גיל או ניסיון, להיכנס לעולם המחול, 
תוך פיתוח הצד האינדיבידואלי, תהליך הלמידה שם דגש גם על עבודה קבוצתית ותומכת ככלי להעשרה 

ולהתפתחות אישית. תוכנית הלימודים כוללת השתתפות בסדנאות ואירועים חוויתיים, המאפשרים 
לתלמידים להיחשף למקורות השראה שונים ולחוות את עולם המחול העכשווי מקרוב.

מחירמורהשעות יוםגילאיםשם החוג

חוגים לקטנטנים

190 ₪שירה גור16:45-17:45ב'3-6תנועטרון קטנטנים

ג'אז/היפ הופ
5-6קטנטנות

אורטל חתוכה16:45-17:30ג'
170 ₪עדן קרן

16:30-17:15ה'

 פעם בשבוע3-4ג'אז/היפ הופ פיציות
ג' או ה'

 אורטל חתוכה17:30-18:15
170 ₪עדן קרן

17:15-18:00

אורטל חתוכה18:00-18:45ה'א-גג'אז/היפ הופ
170 ₪עדן קרן

190 ₪שירה גור17:45-18:45ב'א-גתנועטרון

מסלול חוגים

190 ₪שירה גור18:45-19:45ב'ד-ותנועטרון 

אורטל חתוכה19:45 18:45-ה'ד-וג'אז/היפ הופ
190 ₪עדן קרן

170 ₪אורטל חתוכה18:15-19:00ג'יסודיג'אז/היפ הופ 

210 ₪נועה שביט16:30-18:00ב'יסודימחול מודרני

190 ₪טובה צוברי16:00-17:00א'יסודיבלט 

190 ₪סרגיי שטיינמן17:00-18:00ד'יסודיהיפ הופ 

210 ₪נועה שביט19:30-21:00ב'חטיבה/תיכוןמחול מודרני

190 ₪סרגיי שטיינמן18:00-19:00ד'חטיבה/תיכוןהיפ הופ 

פרטים בהמשךפיתוח קול+מקהלה

שיעורים לנשים

החל מנובמברג'נשיםחדש! שלישי נשי
פרטים בהמשך

סדנאות מאסטר 
מקצועיות

מתחילות אומחול מזרחי נשים
מתקדמות

270 ₪אנבל19:30-20:30א'+ה' משולב

190 ₪אנבל19:30-20:30פעם בשבוע
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מחירמורהשעות יוםגילאיםשם החוג

מסלול להקות ייצוגיות

 מסלול להקה צעירה
יסודיבסיס

טובה צוברי16:00-17:00א' - בלט
₪ 288

אורטל חתוכה18:15-19:00ג' - ג'אז

75 ₪פרטים בהמשך- תוספת פיתוח קול

75 ₪שירה גור18:45-19:45ב'תוספת שיעורי משחק

75 ₪נועה שביט16:30-18:00ב' תוספת מחול מודרני

75 ₪סרגיי שטיינמן17:00-18:00ד' תוספת היפ הופ

 מסלול להקת אנסמבל
חטיבת בינייםבסיס

טובה צוברי17:00-19:00א' - בלט

₪ 360 16:00-17:00א'+ד' - ג'אז
אורטל חתוכה

16:30-17:30ד׳ - ג'אז

75 ₪פרטים בהמשךתוספת פיתוח קול

75 ₪שירה גור19:45-20:15ב' תוספת שיעורי משחק

75 ₪נועה שביט16:30-18:00ב'תוספת מחול מודרני

75 ₪סרגיי שטיינמן18:00-19:00ד'תוספת היפ הופ

 מתחילות/תוספת פוינט*
60 ₪טובה צובריא' מתקדמות

 מסלול להקת אלגרו
תיכוןבסיס

טובה צוברי19:00-21:00א' - בלט

₪ 360
א' +ד ג'אז

אורטל חתוכה17:00-19:00

17:30-19:00

75 ₪פרטים בהמשךתוספת פיתוח קול

75 ₪שירה גור19:45-20:15ב' תוספת שיעורי משחק

75 ₪נועה שביט18:00-19:30ב' תוספת מחול מודרני

75 ₪סרגיי שטיינמן19:00-20:00ד'תוספת היפ הופ

מתחילות/ תוספת פוינט
60 ₪טובה צובריא' מתקדמות
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מחלקת הספורט
משרדי מחלקת הספורט ומזכירות רחוב מנחם בגין 34, טלפון 03-7353565

מחלקת הספורט בנפגשים מרכזים קהילתיים נותנת מענה רחב לקהילה בתחום הספורט העממי 
וההישגי לכל תושבי אור יהודה בכל גיל. וכן פועל בית ספר למאמנים- קורסי מאמנים במקצועות מגוונים 

 לאורך השנה.
לאורך השנה מתקיימים מספר אירועי ספורט עירוניים, הפונים לקהל הרחב. אנו מזמינים אתכם 

להתנסות, לחוות, ליהנות מחוויה ספורטיבית ומאורח חיים בריא.

אירועים קהילתיים במחלקת הספורט:
 מרוץ

אור יהודה
11.2.22

 מסע אופניים
ע"ש רועי )ג'ינג'י(

מאי 22 

 יום ההליכה
העולמי

אוקטובר 21

מחיר שעות יום מקום הפעילותשם הקבוצה/גילאיםחוג ומדריך/ה 
התעמלות אומנותית

צוות אלונג'ים 
 בניהולה של

אלונה קנטור 
דבורניצ'נקו

220 17:15-18:00₪א', ד'מרכז הפיסגן-כיתה א'
265 17:30-19:00₪א', ד'נבחרת צעירה
290 15:00-17:30₪א', ד'מרכז הפיסנבחרת עתודה

גן חובה-כיתה א'

אולם רבין 

16:45-17:30ב', ה'

₪ 220 טרום טרום חובה + 
17:30-18:15ב', ה'טרום חובה )גילאי 3, 4(

16:00-16:45ב', ה'כיתות ב' עד ו'

נבחרת מסלול א' 
ומסלול ב'

היכל הספורט 
ומרכז הפיס

14:00-18:00א', ד' )פיס(
₪ 490 15:00-18:00ב' )היכל(

15:00-18:00ה' )היכל(

 נבחרות
מסלול תחרותי

14:00-18:00א', ד' )פיס(

₪ 550 15:00-19:30ב' )היכל(
15:00-19:00ג' )היכל(
17:00-19:30ה' )היכל(

התעמלות קרקע ומכשירים

 צוות טל ספורט
בניהולם של טל ונריה 

סהר 

גן )גילאי 3-4(

היכל הספורט 

16:45-17:30א׳

₪ 180 17:00-17:45ב׳גן חובה )גיל 5-6(
17:00-17:45ה׳גן )גילאי 3-4(

16:45-17:30ד׳גן חובה )גיל 5-6(
17:30-18:15א', ד'כיתות א׳-ב׳ בנות 1

₪ 220 17:45-18:30ב', ה'כיתות א׳-ב׳ בנות 2
16:00-16:45א', ד'כיתות ג׳-ו׳ בנות

16:45-18:15א', ד'עתודה א׳-ג׳ בנות 
₪ 306 18:15-19:45א', ד'עתודה ד׳-ו׳ בנות 

18:15-19:45א', ד'קבוצת בוגרות בנות
 בוגרות מותאם

290 20:00-21:15₪א', ד'לקהילה החרדית

 פס אקרובטיקה
325 18:00-19:45₪א', ד'צעירים

 פס אקרובטיקה
358 18:00-19:45₪א', ב', ד'בוגרים
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מחיר שעות יום מקום הפעילותשם הקבוצה/גילאיםחוג ומדריך/ה 

התעמלות קרקע 
 צוות טל ספורט

בניהולם של טל ונריה 
סהר

נבחרת אפרוחיות

היכל הספורט

340 16:30-18:30₪ב', ה'
510 16:00-19:00₪ב', ג', ה'נבחרת צעירות

567 15:00-19:00₪א' עד ה'נבחרת מכשירים בנות

25 שעות  כל השבוענבחרת מכשירים סגל
620 ₪שבועיות 

חינוך גופני לגיל הרך

 איציק עוז

גילאי 3-4
אולם רבין 

16:45-17:30ג'

₪ 180

17:30-18:15ג'גילאי 4-5
18:15-19:00ג'גילאי 5-6
גילאי 3-4

היכל הספורט
16:45-17:30ד'

17:30-18:15ד'גילאי 4-5
18:15-19:00ד'גילאי 5-6

180 16:45-17:30₪א'היכל הספורטגילאי 4-5אריה חבוייניק 17:30-18:15גילאי 3-4
אומנויות לחימה

קפוארה
נעמה דנאדה

גן טרום חובה

היכל הספורט

180 17:30-18:15₪א' 17:30-18:15ד'גן חובה
16:45-17:30א', ד'כיתות א׳-ב׳

₪ 220 16:00-16:45א', ד'כיתות ה' ומעלה
18:15-19:00א', ד'כיתות ג', ד'

קפוארה
נעמה דנאדה

כיתות א'-ב'

אולם רבין

220 16:45-17:30₪ב', ה' 16:00-16:45ב', ה'כיתות ג', ד'
180 17:30-18:15₪ב'טרום חובה-חובה 1 17:30-18:15ה'טרום חובה-חובה 2

ג׳ודו
 בניהולו של
אלון ברגר

טרום חובה

היכל הספורט 

180 17:00-17:45₪ה'
220 17:45-18:30₪ב', ה'גן חובה-כיתה א'

220 18:30-19:15₪ב', הכיתות ב'-ד'
247 19:15-20:15₪ב', ה'כיתות ה' ומעלה

ICF קרב מגע 
ישראל אמרן

כיתות ד׳-ו'

היכל הספורט

247 16:45-17:45₪ג' 12:45-13:45ו'

17:45-19:00ג'כיתות ז'-ט'

₪ 271 13:45-15:00ו'

19:00-20:15ג'כיתות י' ומעלה
15:00-16:15ו'

 קרב מגע
 בהדרכת מיטל

בניהולו של ישראל אמרן
247 20:30-21:30₪א', ג'היכל הספורט נשים

משחקי כדור

 טניס 
בניהולו של ירון עידן

כיתות א'-ב'

היכל הספורט 

17:45-18:30א', ד'

₪ 271

17:45-18:30ב', ה'כיתות א'-ב'
17:00-17:45ב', ה'כיתות ג'-ד'
17:00-17:45א', ד'כיתות ג'-ד'
16:15-17:00ב', ה'כיתות ה'-ו'
16:15-17:00א', ד'כיתות ה'-ו'
18:30-19:15א', ד'כיתות ז'-ט'
18:30-19:15ב', ה'כיתות ז'-ט'

₪ 271 19:15-20:00א', ד'כיתות י'- י"ב
19:15-20:00ב', ה'כיתות י'- י"ב

מחלקת הספורט
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מחיר שעות יום מקום הפעילותשם הקבוצה/גילאיםחוג ומדריך/ה 
 טניס 

בניהולו של ירון עידן
מבוגרים מתחילים

היכל הספורט
280 20:00-21:30₪ב' או ה'

430 20:00-21:30₪א', ד'מבוגרים ממשיכים
 קטרגל
מנשה חן

אולם סעדיה כיתות א'-ב'
גאון 

13:30-14:30ג'
₪ 117

13:30-14:30א'כיתות ג'-ה'

בי"ס לכדורסל 
צוות מאמנים בניהולו 

של מוטי בן בסט

גן חובה-א׳

מרכז הפיס

17:15-18:00ב', ה'

₪ 220

16:30-17:15ב', ה'כיתה ב'
15:45-16:30ב', ה'כיתה ג'

14:45-15:45ב', ה'כיתות ד-ה טרום ליגה
כיתה גן חובה - א'

אולם רבין 

17:00-17:45א', ד'
16:15-17:00א', ד'כיתה ב' 
15:30-16:15א', ד'כיתה ג' 

14:30-15:30א', ד'כיתות ד׳-ה׳ טרום ליגה
גן חובה

אולם שיזף 

17:00-17:45א', ד'
17:00-17:45ב', ה'כיתה א'
16:15-17:00א', ד'כיתה ב'
16:15-17:00ב', ה'כיתה ג'

₪ 220
15:15-16:15א', ד'כיתה ד'-ה' טרום ליגה
17:45-18:45א', ד'כיתות ו'-ח' טרום ליגה

 בי"ס לכדורסל בנות
בניהולו של מוטי בן בסט

כיתות ב'-ג' 
אולם שיזף 

15:30-16:15ב', ה'
14:30-15:30ב', ה'כיתות ד'-ז' טרום ליגה 

 כדורסל
אולם שיזף ליגת הורים שיזףליגת הורים

20:30-22:00א'
₪ 94

20:30-22:00ד'

 כדור עף 
אור דיאמנט בניהולו 
של תומר רוסיאנסקי

כיתות ה'-ו'
א', ד'אולם שיזף 

14:00-15:30 ₪ 250
ב', ה'אולם רבין 

 כיתת ספורט
כיתות ז׳, ח׳, ט׳

אולם יובלים 
268 ₪  והיכל הספורט

 מאמאנט
20:30-22:00ג'אולם רבין אמהות בי"ס אהוד מנוראייל עוזרי

₪ 152
 מאמאנט
20:30-22:00ג'היכל הספורט אמהות בי"ס סביונים שחר שביט

 מאמאנט 
20:30-22:00ד' אולם יובלים אמהות בי"ס יובליםדדי אלחדיף

 מאמאנט
20:30-22:00ב' אולם יובלים אמהות מקסימאמותשחר שביט

 חדש! טניס שולחן
צוות מאמנים 

"הרשתות הכחולות"

כיתות א'-ג'
אולם סעדיה 

גאון 

170 16:00-16:45₪ד'
16:45-17:45ד'כיתות ד'-ו'

₪ 190
17:45-18:45ד'כיתות ז' ומעלה

חדר כושר

היכל הספורטגברים ונשים

א', ג', ה'
07:00-12:00

מחיר 
בהתאם 

לסוג 
המנוי

16:00-22:00

ב', ד'
07:00-14:00
16:00-22:00

07:00-14:00ו'
18:00-22:00מוצ"ש

נשים
מרכז הפיס

א'-ה'
08:00-10:30
16:00-18:30

19:00-22:00א'-ה'גברים

מחלקת הספורט
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ספורט לנשים
מחירשעותיוםמדריכהפעילות

היכל הספורט

אירית משיחזומבה
20:05-20:50ב'

₪ 165
20:50-21:35ד'

אירית משיחעיצוב וחיטוב נשים
21:00-21:45א'

₪ 165
20:05-20:50ד'

סטודיו דינמיק - היכל הספורט

לילך זוהרהתעמלות בריאותית
08:00-08:45א'

₪ 209

* המחיר לחודש 
)בהרשמה לשנה( 

וכולל את כל 
השיעורים.

08:50-09:35א'

התעמלות מבוקרת
רומית עובדיה

18:30-19:15א'

19:20-20:05א'יוגה למתקדמות

פנינה בז'רנופילאטיס בריאותי
08:00-08:45ב'

08:50-09:35ב'

Core
שרית מזרחי

18:30-19:15ב'

19:20-20:05ב'פילאטיס מתיחות

08:00-08:45ג'טליה מירזפילאטיס 

08:50-09:35ג'מאיה דהןפלדנקרייז

התעמלות בריאותית

טליה מירז

18:30-19:15ג'

19:20-20:05ג'עיצוב ומתיחות

התעמלות בריאותית
08:00-08:45ד'

08:50-09:35ד'

עיצוב דינאמי 
קארין בר לנציאנו

18:30-19:15ד'

Fitball'19:20-20:05ד

רומית עובדיהיוגה
08:00-08:45ה'

08:50-09:35ה'

18:30-19:15ה'טליה מירזפילאטיס ומתיחות

ציפי אוגורקחיטוב ועיצוב אירובי
19:20-20:05ה'

08:30-09:30ו'

שיעורי סטודיו מרכז הפיס

ציפי אוגרוקחיטוב ועיצוב
08:00-08:45א׳, ג׳

מחיר בהתאם 
לסוג המנוי

15:30-16:15ב׳

טליה מירזפילאטיס עיצוב ומתיחות
16:30-17:15ב׳

15:30-16:15ד׳

מחלקת הספורט
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חוגים בביה"ס אהוד מנור
רכזת החוגים תמי אחינו: 052-3072624, טלפון 03-7353536

 החוגים מתקיימים בבתי הספר עם תום יום הלימודים, רכזת החוגים בביה"ס אוספת את הילדים
ומלווה אותם אל הכיתה בה מתקיים החוג. שעות החוגים יכולות להשתנות בהתאם למערכת הלימודים.

מחירמורה/חברהשעותיוםכיתותשם החוג

אלקטרוניקה
מתחילים

א׳
12:45-13:30

180 ₪אתגר מדעים
13:30-14:15מתקדמים

12:45-13:30א׳א'-ד'ציור 
175 ₪רויטל שבו קורן

13:30-14:15א׳ג'-ה'עיסת נייר

160 ₪דוד אלמוג13:30-14:15ב׳א'-ב' קטרגל 

170 ₪אפרת שרון13:30-14:15ב׳א'-ד'גומי קליי

 מתמטיכיף
מרכז למידה

א'-ב'
ב׳

12:45-13:30
FUNGLISH 170 ₪חברת

13:30-14:15ג'-ד'

חיזוק הקריאה לכיתות ב' 
170 ₪לימור נפתלי12:45-13:30ג׳א'-ב'מרכז למידה

 אסטרטגיית למידה
170 ₪לימור נפתלי13:30-14:15ג׳ג'-ד'מרכז למידה

 אנגלית
ה׳א'-ב'מרכז למידה

12:45-13:30
FUNGLISH 170 ₪חברת

13:30-1415

170 ₪לואי12:45-13:30ג׳א-דתיפוף

170 ₪"מתנופה לתעופה"12:45-13:30ד׳א'-ד'שחמט

ד׳א'-ד'מאסטר שף
12:45-13:30

170 ₪"עונג מתוק"
13:30-14:15

רובוטיקה
א'-ב'

ה׳
12:45-13:30

175 ₪אמנון גלעדי
13:30-14:15ג'-ד'
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חוגים בביה"ס סביונים
רכזת החוגים בינה פינטו: 052-6744477, טלפון 03-7353536

 החוגים מתקיימים בבתי הספר עם תום יום הלימודים, רכזת החוגים בביה"ס אוספת את הילדים
ומלווה אותם אל הכיתה בה מתקיים החוג. שעות החוגים יכולות להשתנות בהתאם למערכת הלימודים.

מחירמורה/חברהשעותיום כיתותשם החוג 

170 ₪ "עונג מתוק"12:45-13:30א׳א'-ד'מאסטר שף 

 מתמטיכיף
מרכז למידה

א'-ב'
א׳

חברת 12:45-13:30
FUNGLISH₪ 170

13:30-14:15ג'-ד'

 חיזוק הקריאה לכיתות ב' 
170 ₪ לימור נפתלי12:45-13:30ב׳ב'מרכז למידה

 אסטרטגיית למידה 
170 ₪ לימור נפתלי13:30-14:15ב׳ג'-ד'מרכז למידה

 אנגלית
מרכז למידה

א'-ב'
ג׳

חברת 12:45-13:30
FUNGLISH₪ 170

13:30-14:15ג'-ד'

קטרגל
א'-ג' 

ג׳
12:45-13:30

160 ₪דוד אלמוג
13:30-14:15ד'-ו'

אלקטרוניקה

12:45-13:30ב׳מתקדמים 1

180 ₪ אתגר מדעים מתחילים
ד׳

12:45-13:30

13:30-14:15מתקדמים 2

175 ₪ רויטל שבו קורן12:45-13:30ד׳א'-ב'ציור

175 ₪ רויטל שבו קורן13:30-14:15ד׳ג'-ד'אקססוריז
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חוגים בביה"ס שיזף
לפרטים: 050-7841967, טלפון 03-7353536

 החוגים מתקיימים בבתי הספר עם תום יום הלימודים, רכזת החוגים בביה"ס אוספת את הילדים
ומלווה אותם אל הכיתה בה מתקיים החוג. שעות החוגים יכולות להשתנות בהתאם למערכת הלימודים.

מחירמורה /חברהשעותיוםכיתותשם החוג

170אפרת שרון13:30-14:15א׳א'-ד'גומי קליי

 אנגלית
חברת 12:45-13:30א׳א'-ב' מרכז למידה

FUNGLISH170

מאסטר שף 
א'-ד'

ב׳
12:45-13:30

170"עונג מתוק"
13:30-14:15א'-ד'

אלקטרוניקה
מתחילים

ב׳
12:45-13:30

180אתגר מדעים
13:30-14:15מתקדמים

175רויטל שבו קורן12:45:13:30ג׳ג'-ה'עיסת נייר

 חיזוק הקריאה לכיתות ב' 
170לימור נפתלי12:45-13:30ג׳א'-ב'מרכז למידה

 אסטרטגיית למידה 
170לימור נפתלי13:30-14:15ג׳ג'-ד'מרכז למידה

 מתמטיכיף 
מרכז למידה

א'-ב'
ד׳

חברת 12:45-13:30
FUNGLISH170

13:30-14:15ג'-ד'

רובוטיקה
א'-ב'

ג׳
12:45-13:30

175אמנון גלעדי
13:30-14:15ג'-ד'

קטרגל
א'-ב' 

ד׳
דוד אלמוג13:30-14:15

160
דוד אלמוג13:30-14:15ג'-ד'

170לואי12:45-13:30ד׳א׳-ד׳תיפוף

הנגריה הקהילתית באור יהודה
בהדרכת צוות נגרים מקצועיים.

סדנאות נגרות לילדים, נוער, מבוגרים ומשפחות. בכל סדנא תצאו עם תוצר מיוחד שכולו יצירה שלכם.

 לפרטים:
מחלקת פנאי וקהילה 03-7353510 / מחלקת ההתנדבות 03-7353535 שלוחה 129
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מחלקת פנאי וקהילה - מרכז קהילתי המגדלור
רחוב אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353510, 03-7353532

מרכז קהילתי בליבה של העיר, המיועד למבוגרים ולגיל השלישי

מדריך/השעותיוםגילאים שם החוג

 שילוב אומנויות
)ציור, פסיפס, עבודה על עץ(

החל מחודש ספטמבר
ליזט קולדן9:45ד׳אזרחים בוגרים 

 שילוב אומנויות
)ציור, פסיפס, עבודה על עץ(

החל מחודש ספטמבר
ליזט קולדן19:30ד׳מבוגרים

חדש! ללמוד לרקוד עם מוסיקה ים תיכונית
החל מחודש אוקטובר

נשים בגילאי 
אורלי כהן 20:00א׳45-60

תאטרון קהילתי
 טל מרקוביץ 20:00ג׳לגילאי 45-70החל מחודש אוקטובר

קפה נשיםבית קפה נשים

 בשיתוף עם קפה אמא, 
 אמהות למען הנוער ע"ש עמרי ליג'י ז״ל

מפגשי נשים אחת לשבועיים

בשיתוף עם מועצת נשים עירונית, לנשים בגילאי 
45-55, מפגשי נשים אחת לשבועיים בתוכנית: 

צחוק והומור, סיורי ערב, סדנת בישול ועוד..

מועדון קוראים הקתדרה מכללת גמלאים 
ביחד ימי א' 

בספרייה

מסע תרבויות בעולם
סדרת הרצאות בתחומי אומנות, 

קולנוע, ספרות, תנ"ך, אקטואליה, 
 היסטוריה ועוד.

 בימי ב' בשעה 9:30 בהיכל התרבות
פירוט בעמוד 18-19

סדרת הרצאות מרתקות על מסעות 
 מופלאים בעולם.

 בימי ו' בשעה 9:45
בהיכל התרבות.

נופשונים, 
סיורים וטיולים 

בארץ ובחו"ל

 קורסים וסדנאות הרצאות מרתקות בנושאים רב תחומיים 
 במרכז קהילתי המגדלור בימי ב' ו-ד' אחה"צ

 • צ'יקונג • תיאטרון קהילתי • סיפורים מהתנ"ך • בישול בריא • שילוב אומנויות בוקר
• ציור ורישום • בריאות בגובה העיניים

מועדון אזרחים בוגרים ימי א' וה' בשעה 10:00-12:00 בכותר פיס

 מועדוני אזרחים וותיקים
 לאזרחים הוותיקים מועדונים ברחבי העיר בהם יהנו מפעילויות שונות: חוגי ספורט · יוגה

· סדנאות NLP · מודעות עצמית · שימוש נכון בטלפון הנייד · סדנאות בישול, פירות, סושי בהדרכת 
 שפים מקצועיים · מפגשים עם שחקנים · מסיבות לציון חגי ישראל · טיולים ונופשים ברחבי הארץ.

הפעילות בימים א׳-ה׳ בשעות 8:30-12:45
 • מועדון הפלמ"ח רח' הפלמ"ח 12
 • מועדון רמת פנקס רח' הנרקיס 7

 • מועדון המגדלור רח' אליהו סעדון 87
 • מועדון יקותיאל אדם רח' יקותיאל אדם 9

• מועדון השחר רח' השחר 7
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הקתדרה - מכללת גימלאים
הרצאות עם טובי המרצים, ימי שני בהיכל התרבות

 בשעה 9:45 התכנסות, בשעה 10:00 התחלת ההרצאה

יש להזמין מקומות מראש מחלקת פנאי וקהילה: 03-7353510, 03-7353532 

 מחיר כרטיס בודד: 30 ₪ כרטיסיה ל 10 פגישות: 270 ₪
ההרצאות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

נושאשם המרצהתאריךחודש

אוקטובר

חגיגת פתיחה - ברזיל עיר הקצב והסמבהדבורה רוטנברג4.10.21

תקשורת - איך נפלה החלטה להקים את מדינת ישראלאורן נהרי11.10.21

אומנות - ארמונות שקושטו בסיפורי אהבהדר' אפי זיו18.10.21

מדע - המוח האנושישרון יפת25.10.21

נובמבר

קולנוע - עלילות ג'ימס בונדרון פוגל1.11.21

מסע תרבות בעולם - היהלום האסיאתי משה פוסטרו8.11.21

מדע - חידושים בעולם הרפואהשרון יפת15.11.21

תקשורת - קץ הדמוקרטיה?אורן נהרי22.11.21

אומנות - זוגיות ואהבה / הקפלה הסיסטיניתדר' אפי זיו29.11.21

דצמבר

מסע בעולם - צ'ילה והאי פסחא, מהמדבר היבש בעולם נפתלי הילנגר6.12.21
עד לקרחונים של פטגוניה...

שחקן - שתי חתונות וגט - סיפורי גורל מאת יצחק יניב שטרייפל13.12.21
בשביס 

מדע - תופעות ומקרים מרתקים בבני אדםשרון יפת20.12.21

פלורנס נייטיגייל - סיפורה של אחות מפורסמתעו"ד אייל אופנבך27.12.21

ינואר

קולנוע - פרד אסתר וג'ינג'ר רוג'רס הזוג המלכותי של רון פוגל3.1.22
הוליווד

מדע - מיקרוביולוגיה - עולם קטן גדולשרון יפת10.1.22

באלדי וברק 17.01.22
 מופע בשניים - "מספרד לישראל"אולייר

אומנות - אדם וחווה הזוג הראשוןדר' אפי זיו24.1.22

"לבריאות"- ההמצאות והתגליות שהביאו להארכת חיינואורן נהרי31.1.22

פברואר

מדע - העולם עפ"י בעלי חייםשרון יפת14.2.22

חדשנות במאה ה-21אורן נהרי21.2.22

מסע בעולם - אירן, כיצד דמוקרטיה משתלבת עם נפתלי הילנגר28.2.22
מהפכה אסלאמית? 
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נושאשם המרצהתאריךחודש

מרץ

אומנות - כתב עיברי ביצירות אמנותדר' אפי זיו7.3.22

מדע - המוח הנשי והגברי או המוח מחלות וסינדרומיםשרון יפת14.3.22

אומן - עובדות החיים - מאת סמורסט מיהםיניב שטרייפל21.3.22

 מסע תרבויות בגיאורגיה משה פוסטרו28.3.22
״האל העניק את גן העדן לגיאורגים״

אפריל

פשעים- עלייתו ונפילתו של אל קאפונה "פני צלקת" עו"ד אייל אופנבך4.4.22
ומלך הפשע של שיקגו

תקשורת - עלייתה של סיןאורן נהרי11.4.22

אומנות - "פאם פאטאל" ביצירות האומנותדר' אפי זיו25.2.22

מאי

מסע תרבויות בעולם - נורבגיהמשה פוסטרו2.5.22

קולנוע - רציחות פוליטיות בראי הקולנוערון פוגל9.5.22

מופע - חגיגה לטיניתעינת שמל16.5.22

עיתונאי - לאן פני אמריקהאורן נהרי23.5.22

בנג'מין פרנקלין - אני רק מדפיס ספריםעו"ד אייל אופנבך30.5.22

יוני

קולנוע -סוף העולם שמאלה - מיטב הקולנוע האוסטרלי רון פוגל6.6.22

מסע תרבויות בעולם- אתיופיה האחרת שבטים נידחים, משה פיסטרו13.6.22
טקסים ואמונות בעמק האומו

תקשורת - מזרח תיכון חדשאורן נהרי20.6.22

חגיגת סיום באווירה יווניתדבורה רוטברג27.6.22
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כותר פיס - הספרייה העירונית
רחוב משה דיין 27 | טל. 073-2827148

שעות פתיחה: ראשון עד חמישי 18:50-15:00, שני 13:00-10:00
· השאלת ספרים לילדים ומבוגרים · השאלת ספרים דיגיטליים וספרי שמע, באמצעות האפליקציות 

המובילות · השאלת סרטי DVD לילדים ומבוגרים · ספריית עיון ללמידה, פנאי והעשרה

פעילות העשרה
 ·  סיפור בתנועה שעת ספור לגילאי 2-3

 ספורים קסומים שעת ספור לגילאי 3-5
ימי שלישי בשעה 17:15 )אחת 

לשבועיים(.
·  תיאטרון סיפור הצגות קטנות בעקבות 

ספרים ושירי משוררים לגילאי 3-8.

·  מועדון "קוראים ביחד" מפגשים למבוגרים המשלבים 
ספרות ומוסיקה. ביניהם מפגש עם סופרת מהז'אנר 

הארוטי, ספרות פשע, ערב שירה ועוד.
·  פעילויות מיוחדות לילדים ומבוגרים לכבוד חג הספר 

העברי בחודש יוני. 
·  מועדון לאזרחים וותיקים ימים א׳, ה׳ בין השעות 

9:30-11:30

 עיר מקדמת בריאות
נפש בריאה בגוף בריא

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה, בשיתוף רשת ערים בריאות, עיריית אור יהודה, משרד הבריאות 
ומפעל הפיס מקדמים את הבריאות בעיר וחינוך לאורח חיים בריא

בין הפעילויות / האירועים המתוכננים לשנת תשפ"ב:
 · פרויקט לנשים חרדיות, עצמאיות, אימהות לצמי״ד ואימהות צעירות

 · פרויקט לגנים השפתיים בשיתוף אגף גני ילדים ואגף שח"ק
· פרויקט בריאות והעצמה לגיל השלישי · פעילות מקדמת בריאות למועדוני הנוער

פעילויות רב גילאיות לעידוד פעילויות הספורט 
ואורח חיים בריא: סדנאות בישול, הרצאות של 

תזונאיות, אתגרים משפחתיים, עידוד ספורט 
ובריאות בקרב משפחות מיוחדות ועוד.

פעילויות לגיל הרך הפעלות בנושא בריאות 
השיניים, חשיבות הפעילויות הספורטיבית, סדנאות 

לתזונה בריאה ועוד

 הרצאות בנושא תזונה
ואורח חיים בריא 

לקבוצות שונות בקהילה

טיולים מקדמי בריאות 
לכלל האוכלוסייה: 

שביל הסלט, החוויה 
האולימפית וכדומה

קידום חודש הבריאות 
עם מגוון אירועים בחודש 

ינואר בשיתוף היחידה 
הסביבתית ועוד

הקמת גינה 
קהילתית

פעילויות תוכן סביב ימי בריאות עולמיים 
וארציים: ימי עידוד למניעת עישון, עידוד הנקה, 

מניעת סרטן השד, סרטן העור ועוד.

פעילויות בשיתוף קופות החולים בעיר, טיפת חלב 
ועמותות שונות: ימי בריאות לקשישים, הרצאות 

לנשים, הסברה בבתי הספר, פעילות עם אוכלוסיות 
מיוחדות ועוד.

לפרטים: מתאמת בריאות עירונית, נעמה 050-7841967
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המחלקה לגיל הרך
משרדי המחלקה רחוב אליהו סעדון 87 טל' 03-7353507

אנו מובילים תוכניות ומסגרות הנותנות מענה כולל ואיכותי לילדי הגיל הרך בעיר:

רשת צהרוניםמעונות יום

לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים, מעונות המעניקים לילדים 
מסגרת חינוכית בטוחה, איכותית, מקדמת ומחבקת.

 • מעון אניטה • מעון ללי • מעון סביונים
• מעון ענבל • מעון רבין

 מוכר ע״י משרד העבודה והרווחה.
שכה״ל מדורג בהתאם להשתכרות ההורים.

 חדש בעיר! מעון שכונת בית בפארק
מעון תחת פיקוח הרשות המקומית ו"נפגשים" 

מרכזים קהילתיים

צהרוני נפגשים נותנים מענה חם ועוטף לילדים 
צהרוני גני הילדים ברחבי העיר פועלים 

במסגרת תכנית ניצנים.
צהרוני בכתות א'-ב' בתי הספר: שיזף, 
סביונים, אלונים, אהוד מנור, אורות אור 
מנחם, סעדיה גאון ויצחק נבון פועלים 

במסגרת תכנית ניצנים.
ימים א׳-ה׳ מתום הלימודים ועד השעה 

16:00/17:00

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד

 יחידה התפתחותית:
 קלינאיות תקשורת • ריפוי בעיסוק

 • פיזיותרפיה • הדרכת הורים.
 הטיפולים מיועדים לילדים

בגילאי לידה עד גיל 9.

 יחידה רגשית:
 טיפול רגשי )הבעה ויצירה(:

•תרפיה בדרמה, במוסיקה ובאמנות.
טיפולים רגשיים לילדים עד גיל 6 שאינם מוכרים בהתפתחות הילד
טיפולים רגשיים לילדים מעל גיל 6 אשר מוכרים בהתפתחות הילד

ליחידה הסכמים עם שירותי בריאות כללית, כללית מושלם, מכבי, מכבי זהב, מכבי שלי ולאומית.
לפרטים: 073-2827132 או במייל: gilrach@my-or.org.il )תינתן עדיפות לפניות כתובות(.

המרכז לגיל הרך והמשפחה
המשכן למוסיקה ומחול שדרות בן גוריון 5 טלפון 03-7353507 / 03-7353575

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 והכלים להתפתחותו האישית והחברתית 
וכן הכשרה והעשרה מקצועית לצוותים החינוכיים הפועלים בגילאים אלו. המרכז נותן שירות זמין ונגיש 
בקהילה, ומציעים להורים ולילדים פעילויות מגוונות ועשירות מליווי התפתחותי לתינוקות, חוגי העשרה 

מגילאי 3 חודשים עד 3, הדרכת הורים ועד ליווי וייעוץ חינוכי לגיל הרך.

מפגשי הוריםגן עם אמא

פעילות חווייתית המדמה שגרת בוקר בגן ילדים. 
נעבוד על מוטוריקה עדינה, גסה, ויסות חושי, נלמד 

את איברי הגוף, נקשיב למוזיקה מגוונת, נחווה את 
חגי ישראל, נחגוג ימי הולדת והכי חשוב נעשה המון 

כיף, בלי להיפרד מאמא. 

בהנחיית גילה כהן יועצת מנחת הורים, מדריכה חינוכית 
 במעונות נפגשים.

בין נושאי ההרצאות: "הילד שלי ואני טמפרמנט", זמן 
איכות עם הילד שלי, אמפתיה והשפעתה על האוירה 

בבית, הספר ככלי לאינטראקציה הורה וילד, גיל "הלא 
לא", גמילה בנחת.- ימי שלישי בשעה 10:00/ 20:00

הרצאות ופעילויות להורים לפעוטותפעילויות העשרה

פעילויות חווייתיות בתחומי ידע שונים החל מבע"ח, 
מוסיקה, תנועה, מרקמים ועוד לגילאי חצי שנה-4. 

הפעילות מתקיימת הן בשעות הבוקר לטובת הורים 
בחינוך ביתי והן בשעות אחה"צ

הרצאות ייחודיות להורים לפני ואחרי לידה בשיתוף 
עם טיפת חלב - מכבי שירותי בריאות: תזונה ראשונה 

לתינוקות, יועצות הנקה, מתי פונים לרופא ילדים, גמילה 
מחיתולים ועוד.



מחלקת הנוער
משרדי המחלקה: חיים בר לב 11
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 מועדוני נוער
פועלים בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 19:00-23:00

Base-מרכז הנוער ה
מועדון מוזיקה לנוער, אליהו סעדון 87

מרכז הנוער הדוקטור
רחוב ד"ר אטרקצ'י, שכונת נווה רבין

מועדון מוזיקה ואומנויות הבמה לבני נוער במרכז העיר
•  סדנאות כתיבת שירים מקוריים 

•  קבוצת מלאכי יומולדת 
•  הרכב קולי של ווקה אור יהודה

•  מפגשי פיתוח קול 
•  הרכבי נגינה

.DJ קורס  •
•  אולפן הקלטות מקצועי לנוער

•  במקום חדר חזרות הניתן להשכרה

•  קבוצת ״חברים מיוחדים״- קבוצה 
חברתית של ילדים עם ובלי צרכים 

מיוחדים
•  קבוצת יזמות 

•  קבוצת מנהיגות
•  קבוצת ספורט

•  ארוחת ערב משפחתית ושיח חינוכי 
ערכי

מרכז הנוער איילת השחר
ע"ש יסמאו ילאו ז"ל - איילת השחר 17

מרכז הנוער המטרו
מועדון לנוער הדתי בעיר

•  קבוצת תיאטרון 
•  קבוצת מנהיגות

•  ארוחות ערב משפחתיות

פעילות המתקיימת בהפרדה מגדרית

 "קפה אמא"
אמהות למען הנוער ע"ש עומרי ליג'י ז"ל

 התכנית להתפתחות אישית
ומעורבות חברתית

קפה אמא- מקום מפגש של האמהות עם 
בני הנוער, חיבוק חם ואוזן קשבת המתווכת 
בין עולם המבוגרים לנוער.  בנוסף מקיימות 
האמהות פעילויות לאורך השנה: סדנאות 

ומרחב פתוח לנוער, אירועי קהילה ועוד.

מגוון של קבוצות התנדבות בהן בני הנוער 
 יכולים לקחת חלק לאורך השנה:

מלאכי יומולדת, חברים מיוחדים, עוזרים 
למאמני ספורט, התנדבות עם מבוגרים, ילדים 

ובני נוער צמי"ד ועוד.

מועצת הנוער העירוניתמרכז הכנה לשירות משמעותי
 •  ליווי פרטני של מלש"בים בהליכי הגיוס

 והכנת מסלול הכנה לפי הצרכים והרצונות
של כל מלש"ב

•  הכנה למבחנים הפסיכוטכניים
 •  ימי הכנה מרוכזים לתהליכים

המרכזיים בתהליך הגיוס לצה"ל
•  קבוצת הכנה לצה"ל של ארגון אחריי- בגן 

התשעה
•  קבוצת הכנה לצה"ל של ארגון אדרנלין- פארק 

נווה סביון
•  קבוצת ״אחרי״ במרכז קהילתי תפוח הפיס

הגוף הרשמי והמייצג של בני הנוער בעיר. 
לאורך השנה מועצת הנוער מובילה פרויקטים 

עירונים רבים סביב נושאים מרכזיים שיש 
להוביל בהם שינוי על פי החלטת חברי המועצה. 
המועצה עובדת ביחד עם כלל הגופים העירוניים 

לשנות, לשפר ולהשפיע על חיי בני הנוער בעיר.
פעילויות המועצה כוללות- מליאות מועצה פעם 

בשבוע, סדנאות העשרה, סמינרים, הובלה 
וארגון אירועים עירוניים, השתתפות ביום חילופי 

שלטון עירוני ועוד
מוזמנים להצטרף לקבוצת המנהיגות 

המשפיעה והמובילה בעיר.
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noaroryehud.a  052-4854440  עקבו אחרינו  נוער אור יהודה

אירגונים ותנועות נוער

 תנועת הצופים
 שבט יהודה- שדרות בן גוריון 3

שלוחה נווה רבין- בית ספר אהוד מנור

 תנועת מכבי צעיר
אבנר 30 )בפארק קנדה מאחורי תיכון יובלים(

בצופים יוצרים חוויות דרך פעילויות, טיולים, 
ניווטים ובנייה צופיים, רוכשים מיומנויות וסופגים 

ערכים תוך שילוב הקבוצה בחברה ובקהילה.

תנועת מכבי צעיר נשענת על ערכי הציונות, 
היהדות והספורט. החינוך עובר באמצעות 

ההדרכה ככלי מרכזי להעברת מסרים, חינוכיים 
וערכיים והמטרה היא לייצר חניכים ובוגרים 

שישפיעו על הקהילה בה הם חיים!

תנועת הנוער העובד והלומד
רחוב כצנלסון בין 7-9

תנועת הנוער בני עקיבא
סניף מרכזי- משה חייק 34

סניף איילת השחר- איילת השחר בין 3-5

הסתדרות הנוער העובד והלומד הוקמה בידי 
בני נוער עובדים שהתאגדו להגן על זכויותיהם 

במקום עבודתם. התנועה מורכבת מחניכים 
מכל הרכב האוכלוסייה בישראל, כל אחד 

בהתאם לצרכיו המיוחדים, מורשתו התרבותית 
ורוח הסביבה בה גדל.

תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-
חלוצית, והינה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה 

ועבודה” התנועה מחנכת את חניכיה לשילוב בין 
תורה לעבודה. הסניף נמצא בצמיחה מתמדת 

ומתנהל באווירה תוססת וצעירה מוזמנים לבוא, 
להכיר ולהישאר!

ארגון ״איגי״ארגון כנפיים של קרמבו
״כנפיים של קרמבו" היא תנועת נוער מובילת 

שינוי חברתי, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם, 
לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים. התנועה 

קולטת ילדים רבי נכויות )מגבלות פיזיות/ 
קוגניטיביות/ מרחביות/ חושיות/ תקשורתיות( 

ונותנת מענה לצרכים החברתיים שלהם, 
במכוונות לפיתוח מיומנויות חברתיות, בינם לבין 

עצמם, ובינם לבין החונכים שלהם

איגי הוא בית לאלפי בנות ובני נוער להט"ב, 
אשר שם לעצמו למטרה להיות מרחב חברתי 

משמעותי, לגדול ולצמוח בו, עבור כל נער 
ונערה מהקהילה הגאה בישראל. באמצעות 

פיתוח מסגרות חינוכיות  הנותנות מענה וסביבה 
בטוחה לבני נוער להטב"ים. בנוסף יוצרים באיגי 

שיח משותף בין בני נוער הטרו-סקסואלים 
ללהט"ב, תוך יצירת שותפות אמיתית במאבק 

נגד הומופוביה ואלימות במערכת החינוך 
הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

לפרטים: מיכל 054-6253433

 ארגון יוניסטרים
רחוב אור יום 5 

עמותת יוניסטרים יוצרת שינוי חברתי בישראל דרך הכשרת בני נוער וצעירים ליזמות עסקית 
וחברתית כאמצעי למימוש יכולותיהם, בליווי צמוד של אנשי עסקים ויזמים מובילים, מקימים בני הנוער 

המשתתפים בתכנית חברות סטארט-אפ כבר בגיל התיכון, ומפתחים מיזמים עסקיים.
ביוניסטרים אור יהודה, תמצאו 4 קבוצות; משכבת ח` עד י"א. כל קבוצה מפתחת מוצר עסקי החל 

משלב הרעיון ועד לשלב השיווק, תוך ייצור המוצר וכל השלבים הנלווים לו. בתכנית לומדים מהי יזמות 
תוך רכישת מיומנויות וכישורי חיים מגוונים ורלוונטיים באמצעות פעילויות סדנאיות, חווייתיות ומגוונות. 

הצטרפו אלינו - זו ההזדמנות שלכם לחלום ולהגיע רחוק
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 באור יהודה
לאנשים מיוחדים מגיע יותר

 מחלקת אוכלסיות מיוחדות
בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים קהילתיים, עיריית אור יהודה

פעילויות בוגרים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית 

מועדון "מעגלים"מעגלי תעסוקה

שילוב תעסוקתי לבוגרים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, בענפים שונים במרכזים 

הקהילתיים ברחבי העיר. התכנית מלווה על 
ידי איש מקצוע במטרה לפתח את מיומנויות 

התעסוקה של המשוקמים. ימים א'-ד' בין השעות 
8:00-16:00 בהתאם לתיפקוד של כל משוקם.

רכזת מעגלים: קרן 054-5648847

מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית תפקוד בינוני גבוה 21-35. 

בתוכנית: חוגים ופעילויות מגוונות כגון: יוגה, 
אומנות, יציאה לבתי קפה, ימי הולדת, טיולים 

ועוד. ימי א' וג' בין השעות 15:00-18:00.

רכזת מעגלים: קרן 054-5648847

מועדון "ברוש"

מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תפקוד בינוני נמוך גילאי +35 בתוכנית: חוגים 
ופעילויות מגוונות, בימים א', ב', ד', ה' בין השעות: 15:00-18:30.

רכז מועדון ברוש: אורן 050-5933062

פנאי לאוכלוסיות עם מגבלויות
מנדלהחוגיםמרכז למידה

מרכז למידה ייחודי לנוער 
ומבוגרים בעלי מגבלה. 

המרכז מתמקד בהקניית 
כישורי חיים ומעניק כלים 

להתמודד עם אתגרי העולם. 
הלמידה מגוונת ומשתנה 
משיעור לשיעור בהתאם 

לצרכי התלמידים 

חוגים וקורסים לילדים 
נוער ומבוגרים ממשפחות 

צמי"ד: חוגי בישול, מחשבים, 
ג'אגלינג, ספורט, אומנות, 
שחיה ועוד. החוגים ייפתחו 

אחריי החגים

שילוב אנשים בעלי מוגבלויות 
בחוגים ואירועי המרכזים 

הקהילתיים- בריכה, חוגים, 
הרצאות וכדומה

מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות נעמה 050-7841967

גינה קהילתיתמשפחות של אלופיםמועדון "נאמן"
מועדון פנאי למבוגרים שעברו 

אירוע מוחי. בתוכנית: חוג 
ספורט, אומנות, משחקי 
 חברה, וכיבוד קל. יום ג', 

בין השעות 10:00-12:00
 רכזת המועדון:

קרן 054-5648847

פרויקט ספורט משפחתי 
למשפחות מיוחדות- להגברת 

המודעות לאורח חיים בריא 
ופעילויות ספורט. 

הקמת גינה קהילתית ע"י 
קבוצות של אנשים עם ובלי 
מגבלה.טיפוח הגינה באופן 

שוטף ע"י מתנדבים והקהילה. 
 רכזת מועדון מעגלים:
קרן 054-5648847

 רכזת עמיתים:
עינבל 050-8138123
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בוגרים עם מגבלה נפשית
"עמיתים"

תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, שמטרתה שיקום והחלמה של אנשים 
המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי 

וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

סדנאות בישול"מאחורי המסכות"

קבוצת דרמה משולבת משוקמי נפש וקהילה, 
קבוצת בה יכירו המשתתפים אחד את השני 

וביחד יורידו מסכות וסטיגמות.

סדנאות בישול חווייתיות בהן נלמד יחד את 
סודות הבישול הגורמה וגם נתחבר אחד לשני 

בעזרת המתכונים.

רכזת עמיתים: עינבל 050-8138123

פעילות למשפחות מיוחדות

 קבוצת העצמה להוריםפנאי למשפחות
לילדים עם צרכים מיוחדים

פעילות פנאי עבור משפחות של ילדים עם צרכים 
מיוחדים: סדנאות, ימי כיף, פעילויות בבריכה, 

טיולים, הרצאות וכו'.

טיולים, סדנאות, ימי כיף, פעילות חווייתית.

נוער עם מגבלה
קייטנות לילדים ונוער עם מגבלהחברים מיוחדים

פרויקט המשדך בין בני נוער ממרכז הנוער 
ה״דוקטור״ לילדים ונוער עם מגבלה ומאפשר 

חברות, שיח ומשחק.

בסוף חודש אוגוסט, בימים שכבר אין מסגרות 
אחרות. בקייטנה: ספורט, בישול, יצירה 

והפתעות.

 לכל שאלה, רעיון, בקשה, מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף למשפחה הכי מיוחדת בעיר.
מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות נעמה 050-7841967
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מחלקת התנדבות בנפגשים וארגוני ההתנדבות באור יהודה מזמינים אתכם לחוויה של משמעות ותרומה 
לזולת. מה מעניין אתכם? באיזה תחום תרגישו שאתם באים לידי ביטוי? דברו איתנו ונעזור לכם למצוא 

את ההתנדבות שתעניק לכם ולקהילה את התרומה הגדולה ביותר.

נוערהגיל הרך
 זה"ב בגן התנדבות במסגרת גני ילדים

 תכנית לבב ליווי משפחות וחיזוק קשר הורה וילד
מועדון במבי מועדון העשרה וחוויה בשעות 

אחה"צ בשכונת איילת השחר

התנדבות במסגרת מועדוני נוער - תמיכה 
לימודית, התמחות במוסיקה, שירות משמעותי 

 לצה"ל, מעורבות חברתית, 
קפה אמא אמהות למען נוער ע"ש עומריקי ליג'י ז"ל

קשישיםילדים
 תמיכה לימודית במרכזי למידה, 

תמיכה לימודית במסגרת בתי הספר
התנדבות במסגרת מועדוני יום לגימלאים, 

התנדבות בבתי אבות

פרויקטים מיוחדים
 ·  כריך עשר

התנדבות שבועית של הכנת כריכים לתלמידים 
במסגרות החינוך בעיר

 ·  חברים לרפואה
איסוף תרופות פגות תוקף וחדשות

 ·  יוצרים זיכרון למען ועם
יצירת פעילויות למען משפחות שכולות בעיר

 ·  נגרייה קהילתית
התנדבות ועזרה בתפעול נגרייה למען הקהילה

 ·  קהילה סורגת
קבוצת סריגה למען קשישים, ילדים בבתי חולים, 

חיילים, פגים ועוד, 
 ·  מועדון השפה העברית

לימוד עברית בדגש שפת הקודש לקבוצת 
אנשים מבוגרים יוצאי אתיופיה

 ·  העתיד כבר כאן
תמיכה בתושבים בכל הקשור למחשב, טלפון, 

אפליקציות, מילוי טפסים ועוד

התנדבויות חד פעמיותאוכלוסיות מיוחדות
מועדון מעגלים - עזרה בקבוצה חברתית של 

בוגרים עם מוגבלות שכלית, עזרה פרטנית 
למשפחות מיוחדות בליווי חברתי של הילדים.

הרצאות וסדנאות למועדוני גימלאים, בתי אבות, 
חלוקת סלי מזון ומצרכים לתושבי העיר

שכונת איילת השחר

מועדון במביפיתוח שכונת איילת השחר

 בשיתוף כפר הסטודנטים איילים
פיתוח ועדי בתים ושיפור פני השכונה

 בשיתוף כפר הסטודנטים איילים, 
מועדון שבועי לגיל הרך, פעילות יצירה וארוחת 

ערב

יש לכם רעיון לטובת הקהילה?
צרו עמנו קשר מחלקת ההתנדבות 03-7353535 שלוחה 129

יש לכם את היכולת להשפיע על חיים של מישהו

בואו להתנדב!



)B.A .( תואר ראשון 
 במדעי החברה והרוח

של האוניברסיטה הפתוחה
 בשילוב דיפלומה בלימודי קרימינולוגיה

ומגדר של מכללת אור יהודה  כתבו ליועצות שלנו בוואטסאפ 03-7353515
לייעוץ והכוונה 03-7353545

 ההרשמה בעיצומה
לשנת הלימודים תשפ"ב
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תכנית מסלולים
 תוכנית מסלולים פועלת בשכונות סחל"ב, איילת השחר ודגניה-כצנלסון

ומציעה לילדי ולהורי השכונות פעילויות מגוונות:

מרכז תגבור ולמידהסדנת "מתפתחים ביחד"

 סדנה חווייתית ומעשירה בת 10 מפגשים  
 לאמהות אחרי לידה ביחד עם התינוק/ת
הסדנה הקרובה תפתח ביום חמישי ה- 

.7/10/2021

שיעורים פרטיים לילדים בגיל היסודי, בשעות 
אחה"צ במרכז קהילתי תפוח פיס

״אל הלב״ סדנת מעבר מילדות לבגרותסדנה להכנה לכיתה א' לילדי גן חובה

 סדנאות בקבוצות קטנות,
הכוללות 10 מפגשים.

לנערות בכיתה ו'

תכנית יוניסטרים ליזמות עסקית לנערות/ים בכיתות ז'-ח'.

התוכנית פועלת על פי קרטריונים. לפרטים נוספים יערה 073-2827155



בשביל להצליח 
 לא צריך

ללכת רחוק..

 מכללת אור יהודה
ללמוד, להתקדם ולהצליח!

 •  גמולי השתלמות א' וב' מאושר ע"י
הוועדה להכרה בלימודי גמול השתלמות - 

משרד החינוך

•  אקסל לעסקים
•  אנגלית מדוברת

•  הנחלת הלשון עברית )אולפן(
• ערבית מדוברת

השתלמויות עובדים והעשרה

 •  חשבי שכר
 בפיקוח משרד העבודה

ולשכת רואי חשבון בישראל
 •  בודקי שכר

השתלמות מעשית לרואי חשבון/ חשבי 
שכר/ יועצי מס בפיקוח משרד העבודה

 •  הנהלת חשבונות סוג 1+2
בפיקוח משרד העבודה

 •  מזכירות רפואית
בפיקוח משרד העבודה

 •  מחנכת לגיל הרך גילאי 0-3
אקסטרני

•  מנעולן
 •  מדביר דירות

בפיקוח המשרד להגנת הסביבה
 •  מדביר במבנים ובשטח פתוח

בפיקוח המשרד להגנת הסביבה
 •  מדביר צבאי

בפיקוח המשרד להגנת הסביבה

תעסוקה וקריירה

ניתן לשלם ע"ח פיקדון לחיילים משוחררים / מערך מלגות / קורסים חינם ע"י קרן במימון המדינה / 
הטבות מיוחדות לתושבי אור יהודה / לומדים ומתקדמים / קרנות השוטרים / מגה לאן / קידום תעסוקה

לייעוץ והכוונה 03-7353545 www.my-college.org.il | אליהו סעדון 87, אור יהודה
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נהלי הרשמה לפעילויות, חוגים וסדנאות לשנת תשפ"ב 2021-2022 

מידע כללי
 שנת הפעילות בנפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה . 1

)להלן נפגשים( תחל ב-1.9.21 ותסתיים ב- 31.7.22 )פרט 
לפעילויות בודדות בהן תסתיים הפעילות קודם לכן או 

פעילויות שוטפות לאורך כל השנה(.

 חוגי התל"ן בבתי הספר יתקיימו בימי לימודים בלבד ויסתיימו . 2
בסוף חודש יוני.

 כל משתתף זכאי לשיעור התנסות אחד, אשר עבורו יחויב . 3
במידה וירשם לחוג )לא יינתנו שיעורי ניסיון בספורט ההישגי 

ובקונסרבטוריון( 

 פעילות קבוצות הספורט ההישגי בכדורסל ובכדורעף  4. 
תימשך כעשרה חודשים. מועד פתיחת הפעילות יקבע 
ע"י רכז התחום עפ"י צרכי הענף. התעמלות אומנתית  

ומכשירים תחל ב-1 לספטמבר למשך 11 חודשים.

 ההרשמה לכל הפעילויות תתבצע על ידי מילוי טופס רישום . 5
במזכירות המרכזים הקהילתיים או באתר האינטרנט. 
במעמד הרישום יש להסדיר את התשלום אשר יתבצע 
בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס 

אשראי/ מתן המחאות/ מזומן עבור כל התקופה. 

 התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם . 6
לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על 
פי לוח החופשות. בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא 

יינתן זיכוי בגינם.

 פתיחת וקיום פעילות, מותנית במספר נרשמים מינימלי . 7
)המשתנה מפעילות לפעילות(. במידה ומספר המשתתפים 
ירד במשך השנה מתחת למספר המינימלי, תישמר 

לנפגשים הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש.

 מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה . 8
מפעילות לפעילות. 

 נפגשים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במועדי . 9
הפעילות מסיבות שונות, במקרה זה תימסר הודעה 

טלפונית/ הודעות sms לפני פתיחת הפעילות. 

נפגשים- . 10 חוב לחברת   ישנו  ולמשתתף    חוב במידה 
מרכזים קהילתיים אור יהודה, לא ניתן יהיה לבצע רישום 
עד להסדרת החוב. חוב בגין תשלום שלא כובד ישולם על 
ידי המשתתף/ ההורה תוך שבוע ימים ממועד התשלום 
המקורי. במידה ולא סולק החוב השתתפות המשתתף 

בפעילות תופסק באופן מיידי.

 ביטול השתתפות בפעילות. 11
 ביטול השתתפות בחוגים ובפעילויות יתבצעו בכתב א. 

בלבד באמצעות חתימה על טופס ביטול במזכירויות 
המרכזים הקהילתיים או באמצעות האתר, לא תתקבל 
הודעת ביטול באמצעות הטלפון או על ידי שיחה עם 

המדריך. 

עד ב.  תתקבל  בחוגים  השתתפות  לביטול   בקשה 
ל-15.3.22. לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, 
מאי, יוני )ניתן יהיה להחליף פעילות על בסיס מקום פנוי(. 

 הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת ג. 
הביטול בכתב, בתנאי שהבקשה הוגשה ואושרה לביטול 

עד ה-15 לחודש.

)ליגות( ד.   בקשה לביטול השתתפות בספורט הישגי 
תתקבל עד ל-15.12.21. 

 לא יינתן החזר רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו. ה. 

 בכל מקרה של ביטול לא יוחזר תשלום בעבור דמי ביטוח, ו. 
ערכות ותלבושת. 

 לא יינתן החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות ז. 
המשתתף. במקרה של מחלה ממושכת/ היעדרות 
בשל תאונה )שבועיים רצוף לפחות( יש להביא אישור 
רפואי מתאים, לא יאוחר מ- 14 יום מתום מועד המחלה, 
למזכירות השלוחה, במקרה הזה יזוכה המשתתף 

בתמורת השיעורים בהם לא השתתף. 

 מפגש אשר יתבטל באופן יזום ע"י המדריך יועבר ע"י ח. 
מדריך מחליף או יוחזר במועד אחר. 

 הנחות. 12

 בעבור שני חוגים לבן משפחה תינתן 5% הנחה בגין א. 
חוג ראשון ושני, חוג שלישי ומעלה 10% הנחה על החוג 
השלישי ואילך. ההנחה תינתן לבני המשפחה מקרבה 

ראשונה בלבד.

 נכים, אזרחים ותיקים וחיילים זכאים ל-10% הנחה עם ב. 
הצגת תעודה במעמד ההרשמה. 

 הורה עצמאי )חד הורי( זכאי/ת ל-15% הנחה עם הצגת ג. 
תעודה במעמד ההרשמה. 

 וועדת מלגות - ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות ד. 
באמצעות המזכירות בו נרשם לפעילות. הזכאות לקבלת 
מלגה הינה לתושבי אור יהודה בלבד ובכפוף להצגת 

תעודת זהות וטפסים המאמתים הכנסות. 

 לא יינתנו הנחות לחוגים מסובסדים )לרבות חברותא, ה. 
הרכבים מוסיקליים(, קורס/ים, תוספות בלהקות המחול, 
ביגוד בספורט ההישגי ופעילויות חד פעמיות, צהרונים 

ומעונות 

 בכל מקרה לא יינתן כפל הנחות.ו. 

 נהלי קורונה . 13

 כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות א. 
והתו הסגול/ירוק.

  במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים ב. 
- החזר יינתן מהיום העסקים ה-4 לבידוד בכפוף להצגת 
הצהרה על בידוד ממשרד הבריאות. יש להגיש את 
הטפסים למזכירויות המרכזים הקהילתיים עד 14 יום 

מתום הבידוד בלבד!

 במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח ג. 
לבידוד - השיעורים יעברו לזום במחיר החוג או יוחזרו 
במהלך שנת הפעילות. בכל מקרה אחר יופסק החיוב 

עד לחזרת  החוג לפעילות.

 במידה ויתקיים סגר כללי ו/ או תפורסמנה הנחיות ד. 
ממשלה האוסרות על קיום החוג/הפעילות, החוג 
יועבר לפעילות בזום בעלות של 70% ממחירו החודשי. 
שיעורים פרטיים יתקיימו במחיר המלא. במידה והחוג 
לא יעבור לזום יופסק החיוב עד לחזרת החוג/פעילות. 



עונה 
שבאה 
מאהבה

עונת המנויים 2021/22

המופעים  על פי הנחיות משרד הבריאות והשלטון המקומי ובהתאם לתו הירוק/הסגול
מחירים מיוחדים למועדוני צרכנות וועדי עובדים ⋅ חניה ללא תשלום בשעות הערב ⋅ גישה לנכים ⋅ 

מערכת שמע לכבדי שמיעה ⋅ מקומות ישמרו למינויים קיימים עד ל-31.8.21

סדרות תאטרון ישראלי
מיטב ההצגות מהתאטראות המובילים במדינה:

 בוסתן ספרדי 2021
תיאטרון הבימה

21/23.10.21

 דרך השלום
תיאטרון באר שבע

25/27.11.21

 זרים מושלמים
תיאטרון הבימה

16/18.12.21

 אלף שמשות זוהרות
תיאטרון גשר

17/19.2.22

 ארבע אימהות
תיאטרון בית לסין

31.3/1.4.22

 גאון בכלוב
תיאטרון הקאמרי

16/18.6.22

 הגלולההצגות בחירה:
תיאטרון בית לסין

18.1.22

 בעלת הבית
תיאטרון בית לסין

14.3.22

 ברוך ג'מילי
התיאטרון העברי

10.5.22

 רכוש נטוש
תיאטרון חיפה

 1.6.22

סדרת הצגות ילדים
הצגות איכות לילדי הגן ועד כיתה ב׳

הדולפין

15.11.21

אוזו מוזו מכפר 
קאקארוזו

10.1.22

כלב חתול איש

21.3.22

 הדודה מרחוב
הנביאים

21.2.22

שבעת הגמדים 
ושלגיה

9.5.22



 סינמטק
אור יהודה

סרטים קלאסיים ותיעודיים 
לאוהבי הקולנוע

שלישי 
בשלייקס

 סרטים לאזרחים ותיקים
בימי שלישי בבוקר בשיתוף 

מחלקת פנאי וקהילה בנפגשים.

לכרטיסים 03-7353555
www.oryehuda.smarticket.co.il

 מועדון
טרום בכורה

 הקרנות טרום בכורה
של סרטי איכות בליווי 

הרצאה וכיבוד
 ״המתרגמים״ 27.10.2021

 ובתאריכים הבאים:
22.2.22 / 11.1.22 / 8.12.21 

17.5.22 / 22.3.22

 ״שירן בציבור״
באנו לעשות שמח

 סדרת ערבי זמר ושירה באנרגיות גבוהות,
 בהובלת השחקנית והזמרת שירן הוברמן

)בוסתן ספרדי, משפחה חמה, משרתם של שני אדונים ועוד(
 מופע ראשון

12.1.22

ערב שירי אהבה 
עם חני נחמיאס

 מופע שני
23.3.22

ערב ענקי הזמר. 
מאריק איינשטיין, 

יהודה פוליקר 
ושלמה ארצי

 מופע שלישי
18.5.22

ערב ממזרח 
למערב מחנל׳ה 
התבלבלה ועד 

שני משוגעים

 מופע רביעי
13.7.22

משירי 
הלהקות 
הצבאיות 

ליבי במזרח
סדרת קונצרטים של מוזיקה מזרח תיכונית קלאסית 

תזמורת פירקת אל נור 
 מארחת את הזמר
והיוצר עמיר בניון 

 תזמורת מזרח ומערב
סולן זיו יחזקאל

מוזיקה של גדולי הזמר 
המצרי

 תזמורת פירקת אל נור
סולן יוסי בגדדי

מוזיקה של גדולי הזמר 
מעיראק.



Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

 האתר של
נפגשים איתכם בכל מקום!

 רוצים לקנות כרטיס להצגה? שעת סיפור?
מופע תרבות? להירשם לחוג? לשאול שאלה?

הכל באתר נפגשים פשוט מקליקים 

nifgashim.org.il

הצטרפו אלינו: נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

מרכזיה 03-7353535
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