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חוברת חוגים ופעילויות
לשנת תשפ"ג 2022–2023
מרכזים קהילתיים * פרויקטים בחינוך ובריאות * מכללת אור יהודה * סדנאות * אירועים *
פנאי והעשרה * ספרייה * קתדרה * מועדוני אזרחים בוגרים * מרכז קזז לצעירים * יחידת
התנדבות * מעונות * צהרונים * התפתחות הילד * אוכלוסיות מיוחדות * תנועות וארגוני נוער
פעילות למגזר הדתי * מסלולים * בריכה * כפר הסטודנטים * קייטנות * אירועי קיץ ועוד...

יוצאים מהמסכים ונפגשים בחוגים!
ההרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה | מרכזיה  | 073-2827199משרדי הנהלה :אליהו סעדון 87
הצטרפו אלינו ב-

תושבים ולקוחות יקרים,

רגע לפני פתיחת שנת הפעילות החדשה ב"נפגשים" מרכזים קהילתיים ,אני בראש ובראשונה רוצה להודות לכם על האמון שאתם נותנים בנו.
לאחר שנתיים לא פשוטות תחת נגיף מתעתע ,אני שמחה שסוף סוף אנחנו חוזרים לשגרה האהובה כל כך מכיוון שתחום הקהילה והפנאי הוא
ללא ספק החמצן של כל חברה ,בוודאי כאן אצלנו באור יהודה.
בשנים האחרונות "נפגשים" מרחיב את הפעילויות שהוא מקיים עבור הקהילה .לאחרונה אף הקמנו מרכזים קהילתיים חדשים במטרה להנגיש
את הפעילות בכל שכונה ושכונה בעיר .חנכנו את מרכז קהילתי אופק ברמת פנקס וכן את מרכז ניצנים בשכונת נווה רבין .יחד עם שיפוץ ושדרוג
המרכז הקהילתי חברותא בשכונת גיורא המיועד לפעילויות לקהל הדתי-החרדי ,אנו מאפשרים לקהילות השונות ליהנות מחוגים ופעילויות
העשרה .בימים אלו אנו עומלים על הקמתו של מרכז קהילתי חדש בשכונת בית בפארק.
לפני כשבע שנים שמנו לעצמנו למטרה להגדיל את כמות המשתתפים בפעילויות הקהילתיות ואני שמחה שאכן משנה לשנה מצטרפים עוד
תושבים שנהנים ולוקחים חלק בפעילות התרבות ,הגיל הרך ,הפנאי לאזרחים בוגרים ,הספורט ,הנוער ,המוסיקה ,המחול ,הבריכה ,הספרייה,
ההתנדבות והמכללה .לשמחתי הרבה ,העשרנו בשנים האחרונות גם את התכניות המוצעות לאנשים ולילדים עם צרכים מיוחדים במטרה שכולם
ירגישו אצלנו שווים בין שווים ויקבלו את הטוב ביותר.
בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לסגני ,אלירן אליה ,לחברי ההנהלה המסורים ב"נפגשים" ,למ"מ המנכ"לית,
חן שרון וכמובן לעובדים החרוצים שעושים הכול כדי לשים אתכם התושבים במרכז.
אני בטוחה שתמצאו עניין רב בפעילות שמתקיימת במרכזים ומאחלת לכם שנת פעילות מוצלחת.

שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר
תושבים ולקוחות יקרים,

לאור יהודה  -נוסף בשנים האחרונות תואר חשוב ומשמעותי :עיר של חיי קהילה עשירים ומשגשגים.
לכולנו צורך עז ,בסיסי וחיוני להשתייך .אתגרי השנים האחרונות המחישו את החשיבות של קהילה תומכת ומלוכדת ,והוכיחו עד כמה רב חוסנה
הקהילתי של עירנו.
אני גאה בעשייה הקהילתית הענפה בעירנו ואני שמח לראות משפחות ,צעירים וצעירות ,גמלאים וגמלאיות נוטלים בה חלק ,מעצבים ומכוננים
אותה .אני נרגש לראות את המרכזים הקהילתיים והמרחבים הציבוריים הומים מאירועים ,חוגים ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות.
אני מזמין אתכם לבקר במרכז הקהילה הקרוב לביתכם ,הכנו עבורכם שפע ומגוון רחב של פעילויות חדשות ,חוגים ,מפגשים מרתקים ואירועים
קהילתיים ,נמשיך לפרוץ החוצה אל המרחבים הציבורים ,לעבוד ביחד ולתת מקום לכולם.
זכות גדולה בעבורי להודות לראש העיר ,ליאת שוחט ,על האמון והתמיכה העצומה ב״נפגשים״ ,לחברי ההנהלה המסורים ,למ״מ מנכל חן שרון,
לעובדות ולעובדי ״נפגשים״ אשר מובילים בכל ימות השנה את העשייה הענפה מתוך תחושת שליחות ומחויבות עמוקה לקהילה כולה.
שנת פעילות מוצלחת,

שלכם,
אלירן אליה
סגן ראש העיר
יו"ר הנהלת נפגשים
2

מרכז קהילתי אופק

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מרכז קהילתי אופק  :רח' הנרקיס  7רמת פנקס ,אור יהודה | טלפון  /ווטסאפ  | 073-2827169הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
3

מרכז
חדש!

מרכז קהילתי ניצנים

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מרכז קהילתי ניצנים ,רח' צפריר  3נווה רבין | טלפון/ווטסאפ  | 073-2827182הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL

4

מרכז קהילתי תפוח פיס

פעילות קהילתית במרכז קהילתי תפוח פיס

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מרכז קהילתי תפוח פיס :רח' מנחם בגין  ,101אור יהודה | טלפון  /ווטסאפ  | 073-2827141הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL

5

פעילות קהילתית במרכז קהילתי תפוח פיס
מועדון משפחות עצמאיות (חד הוריות) בשיתוף מרכז גרנות

מפגשי אימהות -בנות ,סדנאות חד פעמיות ,הרצאות והכשרות לאמהות ,מופעי תרבות לילדים /
אימהות ביחד ולחוד.

מועדון קטקטים

פעילות העשרה לגילאי  4-9במגוון תחומי ידע.

מרכז קהילתי תפוח פיס :רח' מנחם בגין  ,101אור יהודה | טלפון  /ווטסאפ  | 073-2827141הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL

מרכז קהילתי חברותא

הפעילויות מתקיימות בהפרדה ומותאמת לקהילה החרדית-דתית

מרכז קהילתי חברותא :רח' יקותיאל אדם  ,11אור יהודה | טל | 073-2827155 .הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL

אולפני הקלטות
צליל מכוון

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
כתובת :שד' בן גוריון  5אור יהודה

הבייס

חדר הקלטות והפקת סינגלים לבני נוער · הקלטת שיר לבר מצווה /בת מצווה · חדר חזרות בהדרכה
מקצועית לבני נוער · מחיר מוזל לבני נוער יואב  6626054-054מועדון הנוער הבייס.
כתובת :שד' אליהו סעדון  87אור יהודה | לתיאום פגישה :יואב 054-6626054

המשכן למוסיקה ולמחול  ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .הרשמה באתר nifgashim.org.
6

בית הספר למוסיקה בקונסרבטוריון
בניהולה של ד"ר חנה אג'אשוילי

*יתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים מתאימים גם לאוכלוסיה הבוגרת | כל החוגים מתקיימים במשכן

המשכן למוסיקה ולמחול ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .הרשמה באתר nifgashim.org.
7

בית הספר למוסיקה בקונסרבטוריון
בניהולה של ד"ר חנה אג'אשוילי

*יתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים מתאימים גם לאוכלוסיה הבוגרת | כל החוגים מתקיימים במשכן

המשכן למוסיקה ולמחול ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .הרשמה באתר nifgashim.org.
8

בית הספר למוסיקה בקונסרבטוריון
בניהולה של ד"ר חנה אג'אשוילי

*יתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים מתאימים גם לאוכלוסיה הבוגרת | כל החוגים מתקיימים במשכן

המשכן למוסיקה ולמחול ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .הרשמה באתר nifgashim.org.
9

בית ספר למחול
בהנהלת אורטל חתוכה

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש | בי"ס למחול פועל בכל המרכזים הנ"ל

מזכירות ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .אורטל  | 052-7888682הרשמה באתר nifgashim.org.il

10

בית ספר למחול
בהנהלת אורטל חתוכה

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש | בי"ס למחול פועל בכל המרכזים הנ"ל

מזכירות ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .אורטל  | 052-7888682הרשמה באתר nifgashim.org.il

11

בית ספר למחול
בהנהלת אורטל חתוכה

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש | בי"ס למחול פועל בכל המרכזים הנ"ל

מזכירות ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .אורטל  | 052-7888682הרשמה באתר nifgashim.org.il

12

בית ספר למחול
בהנהלת אורטל חתוכה

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש | בי"ס למחול פועל בכל המרכזים הנ"ל

מזכירות ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .אורטל  | 052-7888682הרשמה באתר nifgashim.org.il

13

בית ספר למחול
בהנהלת אורטל חתוכה

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש | בי"ס למחול פועל בכל המרכזים הנ"ל

מזכירות ,רח' בן גוריון  5אור יהודה | טל | 073-2827153 .אורטל  | 052-7888682הרשמה באתר nifgashim.org.il

14

מחלקת הספורט

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מחלקת הספורט :רח' מנחם בגין  34אור יהודה | טלפון  | 073-2827159הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
15

מחלקת הספורט

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מחלקת הספורט :רח' מנחם בגין  34אור יהודה | טלפון  | 073-2827159הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
16

מחלקת הספורט

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מחלקת הספורט :רח' מנחם בגין  34אור יהודה | טלפון  | 073-2827159הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
17

מחלקת הספורט

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מחלקת הספורט :רח' מנחם בגין  34אור יהודה | טלפון  | 073-2827159הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
18

מחלקת הספורט

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

מחלקת הספורט :רח' מנחם בגין  34אור יהודה | טלפון  | 073-2827159הרשמה באתר NIFGASHIM.ORG.IL
19

חוגי תל"ן בבי"ס אהוד מנור

פעילות קהילתית במרכז קהילתי תפוח פיס

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

ההרשמה באמצעות האתר  | nifgashim.org.ilלמידע נוסף בוואטסאפ בלבד :תמי 052-3072624
20

חוגי תל"ן בבי"ס יצחק נבון

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

ההרשמה באמצעות האתר  | nifgashim.org.ilלמידע נוסף בוואטסאפ בלבד050-7841967 :
21

חוגי תל"ן בבי"ס סביונים

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

ההרשמה באמצעות האתר  | nifgashim.org.ilלמידע נוסף בוואטסאפ בלבד :מיכל  / 052-4268275בינה 052-6744474

22

חוגי תל"ן בבי"ס שיזף

*ייתכנו שינויים במערכת החוגים ט.ל.ח | החוגים יפתחו בהתאם לביקוש

ההרשמה באמצעות האתר  | nifgashim.org.ilלמידע נוסף בוואטסאפ בלבד :מיכל  / 050-7507357נעמה 050-7841967
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נפגשים בקתדרה אור יהודה

פעילויות פנאי והעשרה לאוכלוסייה הבוגרת בעיר

מכללת גמלאים – סדרת הרצאות ומפגשי איכות עם המרצים הטובים ביותר
נפגשים בימי שני ,התכנסות  ,09:45הרצאה  10:00-11:30במשכן למוסיקה ולמחול (שד' בן גוריון  5אור יהודה)

31.10.22
7.11.22
14.11.22
21.11.22
28.11.22
5.12.22
12.12.22
26.12.22
2.1.23
9.1.23
16.1.23
23.1.23
30.1.23
13.2.23
20.2.23
27.2.23
13.3.23
20.3.23
27.3.23
17.4.23
24.4.23
1.5.23
8.5.23
15.5.23
22.5.23
29.5.23
5.6.23
12.6.23
19.6.23
26.6.23

רון פוגל  -קולנוע :מיוזיקלאס משובבי לב ומערבונים בידוריים
אבנר אברהם  -ביטחון מדיני :הברחת יהודים ע"י המוסד (איש מוסד לשעבר)
רפי דוידוב  -מוסיקה :אומן החצוצרה ""צוחקים ונהנים"
משה פויסטרו  -מסע תרבויות בעולם :צפון אתיופיה מולדת האנושות
רבקה חגג  -סיפורי תנ"ך  :נפלאות התבונה המקראית :סיפורי הכוח הנשי
ד"ר עודד ציון  -סיפורי רמב"ם :יסודות הרמב"ם "הנשר הגדול" חייו ופועלו
ד"ר אפי זיו  -אומנות" :אדם וחווה הזוג הראשון" ביצירות אמנות
אורן נהרי  -עיתונאי תקשורת" :מזרח תיכון חדש"
רבקה חגג  -סיפורי תנ"ך :נפלאות התבונה המקראית" :מיכל ודויד אהבה נכזבת"
איציק עזרא  -הפעילות החשאית של אנשי המודיעין למניעה וסיכול של טרור
(איש מוסד לשעבר)
שרון יפת -מדע-:המוח הסוציאלי
אלון גור אריה ,מרצה שחקן  -הומור ואומנות הקולנוע :צ'רלי צ'פלין
משה פויסטרו  -מסע תרבויות בעולם :פרו  -אימפריית האינקה
יובל טביב  -כוח המחשבה :מחבר רב המכר "להפוך חלומות למציאות"
נפתלי הילנגר  -מסע תרבויות בעולם :לבנון-השכנים מזווית אחרת
אבנר אברהם  -ביטחון מדיני :המוסד במבצע אנטבה (איש מוסד לשעבר)
רון פוגל  -קולנוע :האישה היהודייה
נפתלי הילנגר  -מסע תרבויות בעולם :עיראק האחרת
עו"ד אייל אופנבך ,היסטוריון :רוסיה של פוטין מדינה חדשה עם אידיאולוגיות ישנות
ד"ר אפי זיו  -אומנות :הנשים במלחמת טרויה
אלון גור אריה ,מרצה שחקן  -הומור ואומנות הקולנוע :הגשש החיוור
דפנה צור  -מוזיקאית :מוסיקה שירה בציבור ,שירי מדורה
רון פוגל  -קולנוע :מרידות בקולנוע
עו"ד אייל אופנבך  -היסטוריה :אדוארד השמיני המלך שהתפטר בגלל אהבה
שרון יפת -מדע :סיפורה של המהפכה המדעית
יואל שתרוג  -מסע תרבויות בעולם :מרוקו באורות צללים וצלילים
אנסמבל דרור  -מוסיקה :שירה עברית :שירים שעשו עלייה
רון פוגל  -קולנוע :מהספר לסרט כחול לבן
אורן נהרי  -עיתונאי תקשורת -משפחת המלוכה הבריטית
מופע  -מסיבת סיום שנת הפעילות

מחיר כרטיס בודד  | ₪ 35כרטיסיה ל 10-הרצאות ₪ 300
*ייתכנו שינויים במערכת ההרצאות ט.ל.ח

ההרשמה באמצעות האתר  | nifgashim.org.ilמח' פנאי וקהילה :ההרשמה בטל 073-2827122 .בווטסאפ 073-2827123
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נפגשים בקתדרה אור יהודה

פעילויות פנאי והעשרה לאוכלוסייה הבוגרת בעיר

קהילה מטיילת  -סדרת טיולים וסיורים בארץ ובחו"ל
3.9.22
11.10.22
13-15.10.22
19.11.22
30.11.22
25.12.22
07.01.23
15-17.1.23
27-28.2.23
13-14.2.23
21.02.23
6-8.3.23
18.03.23
22.04.23
2.05.23
25-27.5.23
4.06.23
20.06.23
15-31.8.23

ראש פינה ,גשר בנות יעקב ,מצפה גדות  ,מפל עייט מצפה נביא אליהו מגדל שמס
עמק יזרעאל
נופש סוכות במלון
התיישבות המציאות הביטחונית
דובאי  5ימים
טיול כריסמס
טיול דלית אל כרמל מוחרקה
נופש ים המלח  -מלון הרברט סמואל
פסטיבל ברודווי  -מלון אסייאנדה
טיול נשים בצפון  -מלון רמת  5כוכבים עם סדנאות בנושא העצמה נשית
סיור ערב קולינרי לוינסקי
קסם היווני מסיבת פורים עם שמעון פרנס במלון אסיינדה
מהיקום ליקום ביודינמיקה בהרדוף מסע בין כוכבים בנוף הגליל
סיור מכושף בגליל יער בית קשת למוזיאון עין דור
טיול במערב הגליל לעת ערב טבע אומנות
שבועות  -נופש במלון כולל טיולים וקטיף דובדבנים
טיול ערב באשדוד ,סיור קצר אורך אפיק  ,מאורות אשדוד חיזיון לילי ,מופע אורקולי
סיור נווה צדק אחה"צ עם השחקן ,בדרן  -חיים דרעי
אירועי חוצות היוצר בירושלים  -בבריכת הסולטן במהלך חודש אוגוסט

*ייתכנו שינויים במועדי הטיולים ט.ל.ח

ההרשמה באמצעות האתר  | nifgashim.org.ilמח' פנאי וקהילה :ההרשמה בטל 073-2827122 .בווטסאפ 073-2827123
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מרכז קהילתי מגדלור

מרכז קהילתי בליבה של העיר המיועד לאוכלוסייה הבוגרת לגיל השלישי

למידע נוסף והרשמה היכנסו לאתר נפגשיםnifgashim.org.il :
כתובת :רח' אליהו סעדון  | 87טל073-2827123 / 073-2827122 .

מועדוני אזרחים ותיקים
האזרחים הוותיקים יהנו מפעילויות שונות במועדונים :מחוגי ספורט · יוגה · סדנאות  · NLPמודעות
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 ראשון עד חמישי בין השעות  08:30-12:45במועדונים הנ"ל:

הפלמ"ח,

רמת פנקס,

רח' הפלמ"ח 12

רח' הנרקיס 7

המגדלור,

יקותיאל אדם,

רח' אליהו
סעדון 87

רח' יקותיאל
אדם 9

השחר,
רח' השחר 7

חדש!
בשכונת
בית בפארק

חדש!
בשכונת
נווה סביון

מועדון
כותר פיס
(בספריה)

תתקיים פעילות
לאזרחים ותיקים,
(פרטים נוספים בהמשך)

תתקיים פעילות לאזרחים ותיקים,
במועדון קפה אמא ,רח' חיים בר לב 11
(פרטים נוספים בהמשך)

לאזרחים בוגרים:
בימים ' ,ה',
בין השעות 09:30-11:30
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המחלקה לגיל הרך
אנו מובילים תוכניות ומסגרות הנותנות מענה כולל ואיכותי לילדי הגיל הרך באור יהודה:
מעונות היום של נפגשים

צהרוני נפגשים בגני הילדים ובבתי הספר

לגילאי  3חודשים עד  3שנים.
מעון אניטה • מעון ללי • מעון סביונים •
מעון ענבל • מעון רבין
המעונות מעניקים לילדים מסגרת חינוכית
בטוחה ,איכותית ,מקדמת ומחבקת.
מוכר ע״י משרד העבודה והרווחה ,שכה״ל
מדורג בהתאם להשתכרות ההורים.

הצהרונים פועלים במסגרת תכנית ניצנים
ומעניקים בית חם ומסגרת איכותית לילדי גני
הילדים ובתי הספר :שיזף ,סביונים ,אלונים ,אהוד
מנור ,אורות אור מנחם ,סעדיה גאון ויצחק נבון.
הצהרונים בגני הילדים העירוניים ובבתי הספר
היסודיים ,פועלים מתום יום הלימודים ועד השעה
.17:00

כתובת :שד' אליהו סעדון  ,87טלפון 073-2827134 / 073-2827174 / 073-2827132

תכנית מסלולים
תוכנית מסלולים פועלת בשכונות סחל"ב ,איילת השחר ודגניה-כצנלסון ומציעה
לילדי והורי השכונות פעילויות מגוונות :סדנת "מתפתחים ביחד"  -מרכז תגבור
ולמידה סדנה חוויתית ומעשירה בת  10מפגשים לאמהות אחרי לידה ביחד
עם התינוק/ת.
סדנאות הכנה לכיתה א' לילדי גן חובה  -סדנאות בקבוצות קטנות הכוללות
 10מפגשים .
הרצאות להורי הילדים  -בנושא מוכנות לכיתה א' ,העשרה שפתית ועוד.
מרכז למידה והעשרה  -שיעורים פרטיים לילדים בגיל היסודי וחט"ב
בשעות אחה"צ.

למידע נוסף :טל | 073-2827183 .שד' אליהו סעדון  87אור יהודה

כפר הסטודנטים איילים
כפר הסטודנטים באור יהודה מורכב מכ 50-סטודנטים המשכירים דירות בשכונות איילת השחר,
דגניה וכצנלסון .הסטודנטים חיים לצד תושבי השכונה ,לוקחים חלק פעיל בהווי השכונתי ומסייעים
במסגרות קהילתיות בהן הם נדרשים .קהילת הסטודנטים באור יהודה מהווה בית חם למי שרואים
בעשייה חברתית דרך חיים ורוצים לספק פתרונות לאתגרים חינוכיים וקהילתיים ברשות המקומית.
הכפר מהווה פתרון מגורים עבור מי שלומדים במוסדות אקדמיים במרכז הארץ ומעוניינים בחוויית
מגורים עירונית שונה ומיוחדת.

למידע נוסף073-2827129 :
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הספרייה העירונית – כותר פיס
מידע ועיון

השאלת ספרים לילדים ומבוגרים | השאלת ספרים דיגיטליים מאתר עברית וספרי שמע באפליקציית
 | I-CASTמנוי לספרייה הדיגיטלית הישראלית באפליקציית  | LIBBYהשאלת סרטי  DVDלילדים
ומבוגרים | ספריית עיון ללמידה פנאי והעשרה ובה  14עמדות מחשב | צילום והדפסת עבודות ומסמכים.

פעילות העשרה לילדים ולמבוגרים

דמויות מהספרים – שעת סיפור לגילאי 2-3
דמויות מהספרים  -שעת סיפור לגילאי 3-5
ימי שלישי בשעה  17.15אחת לשבועיים לכל גיל.
פעילות  /מופעים בהתאם לימי שיא וחגים.

מועדון "קוראים ביחד"

מפגשים למבוגרים עם מיטב היוצרים והסופרים,
מפגשים המשלבים ספרות ומוסיקה .

חג הספר העברי

פעילות מיוחדת לילדים ומבוגרים בחודש יוני.

מועדון לאזרחים בוגרים

האזרחים מגיעים לפעילות בספריה ,בימים א ,ה ,בין השעות  | 11:30 – 9:30טל073-2827122 .

כתובת :רח' משה דיין  27טל'  | 073-2827148שעות פתיחה :ראשון עד חמישי  ,15:00–18:50שני 10:00-13:00

מרכז קזז לצעירים
המרכז נותן מענה לתושבים בגילאי  40 – 18בתחומי תעסוקה ,השכלה גבוהה ,מימוש זכויות ,מלגות,
חיילים משוחררים ,מעורבות חברתית ועוד.
בנוסף המרכז מספק הכשרות ,סדנאות והרצאות במגוון תחומים; הכנה לעולם העבודה ,התאמה
ללימודים ,הפקת אירועי תרבות ופנאי לצעירים בעיר ,התאמה וליווי של המלגאים בפרויקטים השונים
הפועלים ברשות.

המרכז כאן לעזור לכם להגשים את עצמכם! איך?
המרכז ייתן מענה ליוזמות החברתיות שלכם ,ירכז התנדבויות בקהילה ,המקום שלכם ללמוד ולעבוד,
יכווין אותכם להשכלה גבוהה ולתעסוקה ,יאפשר לכם להיחשף לקורסים ולמקצועות ,יהיה המקום שלכם
לפנאי לצאת לדייט או לשתות קפה ,המקום שלכם לסדנאות כמו יוגה וציור ,יהווה מקום להכוונה להורים
צעירים וכל זה במחירים סמליים או בחינם.
במרכז ניתן להשכיר חדר פרטי  /ישיבות  /אירועים או למידה בחלל פרטי ,בתיאום מראש.
אם יש לכם רעיון ,צורך או מענה שהייתם רוצים להעלות? אנחנו כאן בשבילכם!

שעות קבלת קהל:
המרכז פתוח בימים א'–ה' בשעות ,09:00–17:00 :רח' סיני  15אור יהודה | ווטסאפ 073-338600
הצטרפו אלינו מרכז קזז לצעירים
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מחלקת הנוער
מחלקת הנוער מציעה מגוון פעילויות ואירועים לנוער ברחבי העיר ,ומאגדת תחתיה את כל קבוצות
ופעילויות הנוער של החינוך הבלתי פורמאלי :מרכזי נוער ,תנועות וארגוני נוער ,מרכז הכנה לשירות
משמעותי ,מועצת נוער ,קפה אמא ,ומסגרות ההתנסות של תוכנית מעורבות חברתית בתיכונים.
המחלקה נותנת מענה לבני נוער בכיתות :ז -י"ב.
כתובת :רח' חיים בר לב  | 11וואטסאפ  | 0524854440אינסטגרםnoarorye.a@ :

מועצת הנוער

הגוף הרשמי והמייצג של בני הנוער בעיר .פעילויות המועצה כוללות -מליאות מועצה פעם בשבוע,
סדנאות העשרה ,סמינרים ,הובלה וארגון אירועים עירוניים ,השתתפות ביום חילופי שלטון עירוני ועוד.
ימי פעילות :שני | שעות פעילות | 17:00-19:00 :כתובת :חיים בר לב ( 11מחלקת הנוער) | מיועד
לכיתות ז'-י"ב.

קפה אמא  -בהובלת אמהות למען נוער ע"ש עומרי ליג'י ז"ל

קבוצת אימהות המתנדבות למען ובשביל הנוער בעיר .קבוצת האימהות מפעילה את "קפה אימא"
המאפשר נקודת מפגש חם של האימהות עם בני הנוער ,כמובן עם הרצון בעיקר להעניק אוזן קשבת,
חיבוק חם ודרך לתווך את עולם המבוגרים לנוער.
ימי פעילות :שני | שעות פעילות | 19:00-21:00 :כתובת :חיים בר לב ( 11מחלקת הנוער) | מיועד
לכיתות ז'-י"ב.

מרכז הכנה לשירות משמעותי

מרכז ההכנה הינו המקום בו נוער אור יהודה יכול לבוא ולקבל מענה בכל הקשור לגיוס \ שנות
שירות \ מכינות וכו' .את מרכז ההכנה מובילים חיילי פרק משימה העושים את השירות שלהם אצלנו
בעיר .במרכז תוכלו לקבל :ליווי פרטני של מלש"בים בהליכי הגיוס ,הכנת מסלול "הכנה לגיוס" לפי
יעדי הגיוס של כל מלש"ב ,הכנה למבחנים הפסיכוטכניים ,ימי הכנה מרוכזים לתהליכים המרכזיים
בתהליך הגיוס לצה"ל ,עזרה מול לשכת הגיוס וגרמים שונים בצבא לקראת גיוס ,יעוץ והכוונה בנוגע
לתפקידים וחיילות ,סדנאות השראה ומוטיבציה ,מידע על שנות שירות ומכינות ,סיוע בתהליכי המיון
והקבלה לשנת שירות ומכינות
ימי פעילות :שני | שעות פעילות | 17:00-19:00 :כתובת :חיים בר לב ( 11מחלקת הנוער) | מיועד
לכיתות י'-י"ב.

מרכזי נוער

ישנם  4מרכזי נוער ברחבי העיר .כל אחד עם הייחודיות שלו ,אשר מהווים מרחב פתוח ובטוח עבור בני
הנוער בשעות הלילה .מרכזי הנוער מציעים מגוון סדנאות ,פעילויות ,ואירועים לנוער ,יחד עם ארוחה
חמה כל ערב שכולם מבשלים יחד.
מרכז נוער השחר  -כתובת :רח' איילת השחר  17אור יהודה
מרכז נוער המטרו  -מרכז נוער דתי המתמקד בפעילויות של מנהיגות נוער  -כתובת :רח' בן פורת 62
אור יהודה
מרכז נוער הדוקטור  -מציעה מגוון קורסים וסדנאות .כתובת :רח' ניצן  12אור יהודה
מרכז נוער הבייס  -מציע שיעורים פרטיים וקבוצות מוזיקה .כתובת :רח' אליהו סעדון  87אור יהודה.
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תנועות וארגוני נוער
אחריי  -הכנה לצבא של ״אחריי״!
היא תכנית המשלבת הכנה פיזית ומנטלית לשירות צבאי ,תוך העצמה אישית ,הגברת תחושת שייכות חברתית ופיתוח
רכישת מיומנויות רגשיות.
ימי פעילות :שני ורביעי | שעות פעילות :בשעות הערב | כתובת :גן התשעה | מיועד לכיתות י'-י"ב
אחרייטק  -תכנית חדשה של ארגון אחריי! בשיתוף עם תכנית  TechLiftמבית עמותת בוגרי  8200המכינה לשירות
משמעותי טכנולוגי בצה"ל .אחריי !TECH
ימי פעילות :שני ורביעי | שעות פעילות | 17:00-20:00 :כתובת :תפוח פיס | מיועד לכיתות י'-י"א
מכבי צעיר  -תנועת מכבי צעיר נשענת על ערכי הציונות ,היהדות והספורט.
אם אתם מחפשים סניף משפחתי עם ואווירה טובה  -מקומכם איתנו!
ימי פעילות :שלישי וחמישי | שעות פעילות | 16:30-18:30 :כתובת :אבנר ( 41פארק קנדה מאחורי תיכון יובלים) |
מיועדת לכיתות :ה'-י"ב.
בני עקיבא  -תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית ,והינה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה ועבודה”
(הסתדרות הפועל-המזרחי).
הסניף נמצא בצמיחה מתמדת ומתנהל באווירה תוססת וצעירה מוזמנים לבוא ,להכיר ולהישאר!
סניף ברח' משה חייק  -מה חייק  | 32סניף ברח' כצנלסון  ,8-10ו-כצנלסון 7-9
ימי פעילות :שלישי ושבת | שעות פעילות | 16:30-19:30 :לכיתות :ד'-י"ב.
תנועת הצופים  -שבט יהודה  -תנועת הצופים מובילה את העשייה המרכזית של החינוך הא-פורמאלי ,תוך הובלת
תרבות ציונית אקטיבית .השבט שלנו הוא השבט הכי משפחתי וכיפי שיש ,עם נבחרת מדריכים מצוינת .הצטרפו
למשפחה!
ימי פעילות :שלישי ושישי | שעות פעילות | 16:30-18:30 :כתובת :בן גוריון  | 3מיועדת לכיתות :ה'-י"ב.
כנפיים של קרמבו  -כנפיים של קרמבו" היא תנועת נוער מובילת שינוי חברתי ,הראשונה והיחידה מסוגה בעולם,
לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים.
ימי פעילות :שני ורביעי | שעות פעילות | 16:30-19:30 :כתובת :תפוח פיס | מיועדת לכיתות :ה'-י"ב.
יוניסטרים  -עמותת יוניסטרים יוצרת שינוי חברתי בישראל דרך הכשרת בני נוער וצעירים מהפריפריה ליזמות עסקית
וחברתית כאמצעי למימוש יכולותיהם ,ובכך לשנות את מסלול חייהם ואת פני מדינת ישראל
בליווי צמוד של מנטורים  -אנשי עסקים ויזמים מובילים.
ימי פעילות :ראשון עד חמישי | שעות פעילות :צהריים -ערב | כתובת :אור יום  | 5מיועדת לכיתות :ט'-י"א.
סח"י -סיירת חסד ייחודית  -הבסיס הרעיוני של תפיסת ההפעלה של סח"י הינו שחלוקת המזון הינה כלי לנתינה,
שדרכו בני הנוער מרגישים משמעותיים ופותחים את ליבם אל המבוגרים שסביבם .סחי היא עמותת נכ״ח (נתינה כדרך
חיים) .סיירות החסד מורכבות מנערים ונערות חברי וחברות הסיירת ,המתכנסים מדי שבוע ליום איסוף מזון ,ליום
חלוקה ,ולמפגשי תוכן ,בהם הם משוחחים על משמעות פעילות הנתינה והשפעתה על עולמם האישי ועל הקהילה.
ימי פעילות :שני ורביעי | שעות פעילות :צהריים -ערב | כתובת :יהדות קנדה  | 48מיועדת לכיתות :ז'-י"ב.
ארגון איגי  -איגי היא בית לאלפי בנות ובני נוער להט"ב .איגי שמה לעצמה כיעד להיות מרחב חברתי משמעותי עבור
כל נער ונערה מהקהילה הגאה בישראל ,ולייצר עבורם מרחב חברתי משמעותי לגדול ולצמוח בו.
ימי פעילות :ד' | שעות פעילות :אחר הצהריים | מיועדת לכיתות :ז'-י"ב .לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הנוער.
פרטים בווטסאפ 052-485444
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מחלקת אוכלוסיות מיוחדות
בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים קהילתיים ,עיריית אור יהודה
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.
חדש! שילוב מועסקים ברשות שדה התעופה.
פעילות :בימים ראשון עד רביעי ,בין השעות  8:00-16:00בהתאם לתיפקוד של כל משוקם.
רכזת מעגלים :קרן 054-5648847 -
מועדון "מעגלים"
מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תפקוד בינוני גבוה  . 35-21בתוכנית :חוגים ופעילויות מגוונות
כגון :יוגה ,אומנות ,יציאה לבתי קפה ,ימי הולדת ,טיולים ועוד.
פעילות :ביום ראשון ,בין השעות  ,15:00-18:00וביום שלישי ,בין השעות 14:00-17:00
רכזת מעגלים :קרן 054-5648847 -
מועדון "ברוש"
מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תפקוד בינוני נמוך גילאי  +35בתוכנית :חוגים ופעילויות
מגוונות ,בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות .15:00-18:30 :רכז מועדון ברוש :אורן 050-5933062

פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות

חוגים וקורסים לילדים נוער ומבוגרים ממשפחות צמי"ד :חוגי בישול ,אילוף כלבים ,ג'אגלינג ,ספורט ,אומנות ,שחיה
ועוד .החוגים יפתחו אחריי חגי תשרי.
מנדלה :שילוב אנשים בעלי מוגבלויות בחוגים ואירועי המרכזים הקהילתיים -בריכה ,חוגים ,הרצאות וכדומה.
להצטרפות לקבוצת הווטסאפ ,שלחו הודעה 050-7841967
קבוצת הליכה :קבוצת הליכה עם מאמן מקצועי המשלבת אנשים עם מגבלה.
משפחות של אלופים :פרויקט ספורט משפחתי למשפחות מיוחדות  -להגברת המודעות לאורח חיים בריא ופעילויות ספורט.
גינה קהילתית :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 -

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 .פרטים נוספים אצל נעמה בדוא"ל proyktim@my-or.org.il
פעילות למשפחות מיוחדות  -צמי"ד :פעילות פנאי עבור משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים :סדנאות ,ימי כיף,
פעילויות בבריכה ,טיולים ,הרצאות וכו'.
קבוצת העצמה להורי צמי"ד :טיולים ,סדנאות ,ימי כיף ,פעילות חווייתית

נוער עם מגבלה

במהלך השנה אנחנו מקיימים פעילויות מגוונות וימי שיא לנוער עם מגבלה  -יש לעקוב אחרי הפרסומים באתר.

קייטנות ופעילויות קיץ לילדים ונוער

בסוף חודש אוגוסט ,בימים שכבר אין מסגרות אחרות ,יש פעילויות מיוחדות ,סדנאות ,ימי כיף ,ימי בריכה ,טיולים,
הפתעות וכו'.

לכל שאלה ,רעיון ,בקשה ,מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף למשפחה הכי מיוחדת בעיר .מנהלת תחום
אוכלוסיות מיוחדות נעמה 050-7841967
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עיר מקדמת בריאות
עיר מקדמת בריאות נפש בריאה בגוף בריא בשיתוף אפשרי 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.

במהלך השנה יתקיים פרויקטים בנושא בריאות לנשים:

הרצאות של תזונאית ,סדנאות בריאות ,פעילות ספורטיבית ועוד.

עוד במסגרת התכנית יתקיימו:
פרויקט בריאות
והעצמה לגיל השלישי
פעילות חוסן
לנוער בסיכון

פרויקט לגנים
השפתיים בשיתוף אגף
גני ילדים ואגף שח"ק

פעילות
בנושא הליכה

פעילות ספורט
בפארקי מתקני הכושר
הציבוריים

פעילות תזונה
לנוער מתאמן

פעילות לילדים
שעולים לכיתה א'

פעילות לצהרונים עם דגש חשיבות הפעילות
הספורטיבית אימוץ אורח חיים בריא
פעילויות בשיתוף
קופ"ח בעיר :טיפת
חלב ועמותות שונות

פעילות מקדמת
בריאות למועדוני
הנוער

ימי שיא סביב ימי בריאות עולמים וארצים:
שבוע עידוד הנקה ,מניעת סרטן השד ,מניעת
עישון וכדומה.

למידע נוסף :ניתן לפנות לנעמה מתאמת בריאות עירונית 050-7841967

מחלקת התנדבות
בואו להתנדב!

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.
גיל הרך :התנדבות במסגרת גני ילדים ,תכנית לבב – ליווי משפחות וחיזוק קשר הורה וילד ,מועדון במבי:
מועדון העשרה וחוויה בשעות אחה"צ בשכונת איילת השחר.
ילדים :תמיכה לימודית במרכזי למידה ,תמיכה לימודית במסגרת בתי הספר.
נוער :התנדבות במסגרת מועדוני נוער – תמיכה לימודית ,התמחות במוסיקה ,שירות משמעותי לצה"ל,
מעורבות חברתית ,קבוצת אמהות למען נוער.
קשישים :התנדבות במסגרת מועדוני יום לגימלאים ,התנדבות בבתי אבות
פרויקטים מיוחדים" :כריך עשר"  -התנדבות שבועית של הכנת כריכים לתלמידים במסגרות החינוך
בעיר" ,שומרים על קשר " – יצירת פעילויות למען משפחות שכולות בעיר" ,קהילה סורגת" קבוצת סריגה
למען הקהילה ,ילדים בבתי חולים ,חיילים ,פגים ועוד" " ,מועדון השפה העברית" – לימוד עברית בדגש
שפת הקודש לקבוצת אנשים מבוגרים יוצאי אתיופיה" ,העתיד כבר כאן" – תמיכה באזרחים ותיקים בכל
הקשור למחשב ,טלפון ,אפליקציות  ,מילוי טפסים ועוד
אוכלוסיות מיוחדות" :מועדון מעגלים"" ,מועדון ברוש" – עזרה בקבוצה חברתית של בוגרים עם מוגבלות
שכלית ,עזרה פרטנית למשפחות מיוחדות בליווי חברתי של הילדים.
התנדבויות חד פעמיות :הרצאות וסדנאות למועדונים גמלאים ,בתי אבות ,חלוקת סלי מזון ומצרכים
לתושבי העיר
התנדבות משפחות במסגרות השונות

יש לכם רעיון לטובת הקהילה? צרו איתנו קשר מחלקת ההתנדבות ,טל073-2827129 .
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תואר במסלול
ייחודי בארץ!

ללא
תנאי
קבלה!

לימודי קרימינולוגיה ומגדר
במסגרת תואר ראשון
במדעי החברה והרוח
של האוניברסיטה הפתוחה
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לייעוץ והכוונה 03-7353545

בשביל להצליח
לא צריך ללכת רחוק..

מכללת אור יהודה
ללמוד להתקדם להצליח!
תעסוקה וקריירה
• 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
• יועץ משכנתאות

לימודים אקדמיים
• תיווך נדל"ן משולב
• מנעולן
• מדביר דירות
בפיקוח המשרד להגנת הסביבה
• מדביר במבנים ובשטח פתוח
בפיקוח המשרד להגנת הסביבה
• ניהול ושיווק מדיה החברתית
• ניהול קמפיינים ממומנים
• קידום אתרים אורגני
• כתיבת תוכן שיווקי

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

השתלמויות עובדים והעשרה
• גמולי השתלמות א' וב' מאושר
ע"י הוועדה להכרה בלימודי גמול
השתלמות  -משרד החינוך

• אקסל לעסקים
• אנגלית מדוברת
• הנחלת הלשון עברית (אולפן)
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תואר ראשון ()B.A.
במדעי החברה והרוח של
האוניברסיטה הפתוחה
עם דיפלומה בלימודי
קרימינולוגיה ומגדר של
מכללת אור יהודה
תואר ראשון ()B.A.
במדעי החברה והרוח של
האוניברסיטה הפתוחה
עם דיפלומה בלימודי
מדיניות ציבורית /שלטון
מקומי
תואר שני ( )M.A.בממשל
ומדיניות ציבורית של
האוניברסיטה הפתוחה

נפגשים  -נהלי הרשמה לפעילות ,חוגים וסדנאות
 .1מידע כללי – הפעילות תחל בחודש ספטמבר ותימשך עד סוף חודש יולי באותה שנת פעילות (פרט לפעילויות בודדות בהן
תסתיים הפעילות קודם לכן או פעילויות שוטפות לאורך כל השנה).
בבתי"ס הקהילתיים חוגי תל"ן יתקיימו בימי לימודים בלבד והסתיימו בסוף חודש יוני.
פעילות הספורט ההישגי תחל בחודש אוגוסט ותימשך כעשרה חודשים .מועד פתיחת הפעילות יקבע ע"י רכז התחום
עפ"י צרכי הענף.
 .2פתיחת וקיום פעילות ,מותנית במס' נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות) .במידה ומס' המשתתפים ירד במשך
השנה מתחת למס' המינימלי ,תישמר לנותן השירות הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש.
 .3מס' המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות.
 .4נהלי הרשמה – ההרשמה לפעילות תתבצע ע"י ההורים ,התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי/המחאות/מזומן
עבור כל התקופה.
 .5מבצע הרשמה מוקדמת –
 .5.1תנאי המבצע 10% :הנחה לכל השנה לנרשמים בין התאריכים .19/7/22-31/7/22
 .5.2ביטול הרישום המוקדם ,ללא כל התחייבות ,יהיה עד לתאריך  15באוגוסט לשנה הנוכחית ,לאחר מכן עפ"י נהלי הביטול
המקובלים באותו חוג.
* פעילויות הספורט ההישגי אינה כלולה במסגרת מבצע הרישום המוקדם.
*לפעילות הספורט ההישגי יגבה תשלום נפרד עבור ביגוד.
 .6ביטול השתתפות בפעילות –
 .6.1ביטול השתתפות בפעילויות וחוגים במהלך שנת הפעילות ,יתבצע ע"י חתימה על טופס הוראת ביטול אך ורק באחת
משלוחות נפגשים או באתר האינטרנט של נפגשים.
 .6.2לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות הטלפון ,מדריך או בכל דרך אחרת מלבד הרשום בסעיף  6.1לעיל.
 .6.3הודעת הביטול תיכנס לתוקפה לצורך ביטול חיוב דמי השתתפות כדלקמן:
 .6.3.1הודעת ביטול שנחתמה בשלוחת הפעילות עד ה 15-בחודש ,הביטול יכנס לתוקף בתום אותו החודש.
 .6.3.2הודעת ביטול שנחתמה בשלוחת הפעילות מה 16-בחודש ועד סופו ,הביטול יכנס לתוקף בתום החודש העוקב והשתתפות
בפעילות תימשך עד למועד זה.
 .6.4החל מתאריך ( 15/3שנה נוכחית) ואילך לא יתקבלו ביטולים ,לא יבוצעו החזרים והמשתתף יחויב בעלות הפעילות עד
לסוף השנה (ניתן יהיה להחליף פעילות על בסיס מקום פנוי).
*לפעילות הספורט ההישגי (ליגות) סעיף זה בתוקף החל מ 31/12 -שנה זו.
 .6.5לנרשמים לאחר ה ,15/3-לא ניתן לבטל.
 .6.6לנרשמים לסדנאות ותוכנית למצוינות במדעים אין אפשרות להגיש בקשת ביטול החל מהמפגש השני.
 .6.7ביטול לחדר כושר  /ספורט דינמי – ביטול חדר כושר/דינמי יחויב בעלות תעריף חודשי אחד.
 .7משתתף שיעדר עקב מחלה או מכל סיבה אחרת ,לא יקבל החזר תמורת הפעילות בה לא השתתף .אם חלה המשתתף
במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע בתאונה ,ימסור על כך הודעה בכתב לשלוחת הפעילות ויצרף אישור רפואי
מתאים .במקרה זה ,זוכה המשתתף בתמורת השיעורים בהם לא השתתף.
האישור הרפואי יימסר לא יאוחר מ 14-יום מתום מועד המחלה.
ללא מסירת הטופס במועד הנקוב ,הביטול יתבצע עפ"י נהלי הביטול.
 .8מפגש שלא התקיים ע"י מדריך עקב מחלה ,מילואים ,מזג אויר וכו' ,יועבר ע"י מדריך מחליף או יוחזר במועד אחר.
 .9הודעת שינוי או ביטול של פעילות תימסר בדרכים הבאות :באמצעות פרסום ו/או ע"י המורה/המדריך בהודעה מוקדמת ו/
או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת .sms
 .10נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות בשל כמות נרשמים שונה מהצפוי או בשל אילוצים
אחרים .במקרה זה תימסר הודעה טלפונית להורים לפני פתיחת הפעילות.
 .11במקרים בהם במהלך השנה משתתפים יסווגו לקבוצות שונות בהמלצת המורים ,ייתכנו שינויים בשעות הפעילות בהתאם
לשיבוץ החדש.
 .12בערבי חג ,ימי חג ומועדים הר"מ ,לא תתקיים פעילות ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.
להלן פרטי המועדים :ראש השנה ,יום כיפור ,סוכות ,שמחת תורה ,פורים ,חוה"מ פסח ,עצמאות ושבועות.
בערבי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל הפעילות תסתיים בשעה .18:00
*בימי שביתה הפעילות תתקיים כרגיל ,אלא אם פורסם אחרת.
 .13הנחות –
 .13.1בעבור שני חוגים לאותו ראש משפחה תינתן  5%הנחה בגין חוג ראשון ושני .בעבור שלושה חוגים ומעלה.
לאותו ראש משפחה תינתן  10%הנחה לכל אחד מהחוגים (לא כולל צהרונים ,מעונות ,קייטנות ופעילויות חד פעמיות).
 .13.2נכים ,אזרחים ותיקים וחיילים זכאים ל 10%-הנחה עם הצגת תעודה  +צילום של התעודה במועד ההרשמה.
 .13.3חד הורה זכאי/ת ל 15% -הנחה (מותנה בהצגת תעודת זהות מעודכנת  +צילום של התעודה).
 .13.4ועדת מלגות – ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות באמצעות המזכירה בה נרשם לפעילות .מיועד לתושבי אור יהודה בלבד.
*אין כפל הנחות.
הנחות אלו אינן חלות על תשלום עבור ביגוד בספורט ההישגי ,חוגים מסובסדים ,קורסים ופעילויות חד פעמיות.
 .14הנני מאשר למרכז הקהילתי להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי – לצרכי פרסום.
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האתר של נפגשים
איתכם בכל מקום!
רוצים להירשם לחוג? לרכוש כרטיס לפעילות? אירוע? טיול?
הרצאה? שעת סיפור? לשאול שאלה?
הכל באתר נפגשים!

פשוט מקליקים NIFGASHIM.ORG.IL
ואתם בפנים!
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