
חודש של אירועים ופעילויות להעלאת המודעות 
להשתלבות אנשים עם מוגבלויות

באור יהודה 

פברואר יוצא מהכלל 2023 
"נפגשים" ואגף שח"ק מציגים: 



סדנת בישול בריאה ומפנקת לאמהות צמי"ד
1.2.23 יום רביעי, בשעה 18:00

מחיר כרטיס: 50 ש"ח
מיקום הפעילות : שפיז - בית ספר לבישול פתח תקווה

הרשמה בווטסאפ: 050-7841967
בשיתוף: מחלקת הבריאות במשרד הבריאות

פעילות ט"ו בשבט עם מרב ברנט למשפחות צמי"ד
מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה
7.2.23, יום שלישי, בשעה 17:30 

במרכז המגדלור, שד׳ אליהו סעדון 87
מחיר כרטיס למשתתפ/ת: 10 ₪  

מפגש העצמה לתלמידי החינוך המיוחד בעיר בסיפורה 
האישי של בת אל זרח, תלמידת חנ"מ ששברה את תקרת 

הזכוכית וכיום מנחה בתחנת רדיו
9.2.23, יום שלישי, בשעה 14:00 

בחט"ב ותיכון יובלים 
פרטים באגף החינוך, בהובלת אגף החינוך

מרוץ אור יהודה
10.2.23, יום שישי, משפחות צמי"ד מוזמנות להשתתף 

במקצה מיוחד 
רישום וקבלת חולצות בווטסאפ: 050-7841967 

הפעילות בהובלת מחלקת הספורט

סטנד אפ עם אופיר דהן "מהדורה מוגבלת" 
14.2.23, יום שלישי, בשעה 18:00 

מחיר כרטיס לאזרחים ותיקים:  20 ₪ 
במשכן למוסיקה ולמחול 

ובמח' פנאי וקהילה: 073-2827122/3
בשיתוף: היחידה הסביבתית ומחלקת פנאי וקהילה
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מופע תאטרון ופעילות יצירה
מופע תיאטרון "קשקוש מקושקש" עם הסופרת נוגה 

אלגום  
14.2.23, יום שלישי, בשעה 17:30 

פעילות יצירה לילדי צמיד )בגילאי 3-7( 
בשכונת בית בפארק )רח' מצדה(

הכניסה חופשית לילדי צמיד בלבד! 
ברישום מראש בוואטספ: 050-7841967

הפעילות בשיתוף אגף תרבות ואירועים

סדנת תיפוף משותפת למועדוני צמיד עם אבנר קדמי  
מלהקת טררם 

עבור ילדים עם מגבלה ובני משפחתם
19.2.23, יום ראשון, בשעה 17:00

במועדון ברוש
כניסה חופשית ברישום מראש בווטסאפ: 050-7841967

בשיתוף: אגף תרבות ואירועים

אפרים רימל בהרצאתו "אני פה בגלל הכסא" 
מיוחד ליום המשפחה

21.2.23, יום שלישי, בשעה 20:00
במרכז מגדלור, ש"ד אליהו סעדון 87

הכניסה חופשית ברישום מראש אצל רחלי מהגרעין התורני
למידע נוסף: נעמה 050-7841967 

בשיתוף: מחלקת תרבות יהודית והגרעין התורני
דברי ברכה - יוסי סוויד, חבר מועצת העיר

אור יהודה מארחת את משתתפי פרויקט מעגלי תעסוקה 
מראשון לציון ורחובות - לצהריים של כיף והעצמה 

21.2.23, יום שלישי, בשעה 14:00 
במרכז המגדלור

רישום אצל הרכזות 
בשיתוף: החברה למתנ"סים - תוכנית מעגלי תעסוקה

משנכנס אדר מרבים בשמחה
סדנא מתוקה למשתתפי מועדון מעגלים ומעגלי תעסוקה 

26.2.23, יום ראשון, בשעה 15:00 
במרכז המגדלור, שד׳ אליהו סעדון 87

כניסה חופשית ברישום מראש בווטסאפ: 050-7841967
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בישול מהלב והנפש
מפגש חוויתי דרך בישול ואפיה עם השף סהר וייזר 

26.2.23, יום א׳, בשעה 18:30
מחיר כרטיס: 20 ₪ 

במרכז המגדלור, שד׳ אליהו סעדון 87
הרשמה במח' פנאי וקהילה: 073-2827122/3 ומח' התנדבות

073-2827123, מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה
בשיתוף: עמיתים, החברה למתנ״סים

מסיבה פורימית לבוגרים עם מגבלה ולא מוגבלות בשיתוף 
סניף בני עקיבא אור יהודה 

27.2.23, יום שני, בשעה 16:00
במועדון הברוש, הרשמה במועדון

הפנינג לילדי צמי"ד
מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה

27.2.23, יום שני, בשעה 17:30 
בחט"ב יובלים

כניסה חופשית ברישום מראש בווטסאפ: 050-7841967
הרישום יתקיים גם דרך כנפיים של קרמבו

בשיתוף: מחלקת הנוער

מסיבת פורים לילדי צמי"ד ועובדי חברת שטראוס מים
מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה

28.2.23, יום שלישי, בשעה 17:00
בחברת שטראוס מים אור יהודה )בחדר האוכל(

כניסה חופשית ברישום מראש בווטסאפ: 050-7841967
בשיתוף: שטראוס מים

הכנת מארזים לבית המתנות של יאיר
מארזים עבור ילדים חולים ברחבי הארץ

בהובלת מתנדבים ובוגרים עם מגבלה
28.2.23, יום שלישי, בשעה: 14:15

במרכז המגדלור, שד׳ אליהו סעדון 87
פרטים במחלקת ההתנדבות: 073-2827123

בשיתוף מח' ההתנדבות, מח' פנאי וקהילה ומועדון מעגלים
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הפעילויות בשיתוף נפגשים מרכזים
קהילתיים ואגף שחק בעיריית אור יהודה 

המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות
טלפון: 073-2827124

ווטסאפ: 050-7841967

אתר נפגשים
NIFGASHIM.ORG.IL | ט.ל.ח יתכנו שינויים

tel:073-2827124 
tel:073-2827124 
tel:050-7841967
https://nifgashim.org.il/
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