
תושבים יקרים,
"נפגשים" מרכזים קהילתיים אור יהודה נותנים שירותים בכל התחומים: חוגים, פעילויות העשרה ופנאי, סדנאות, 

הרצאות, פעילות לנוער וצעירים, ספורט, מוסיקה, מחול, מדע טכנולוגיה ואומנות, שעת סיפור, השאלת ספרי עיון, 
קייטנות, צהרונים, מעונות, התנדבות ועוד.

אנו שמחים להציע לכם מגוון רחב של חוגים ופעילויות לשנת תש"פ

my-or.org.il להרשמה ישירה ומאובטחת היכנסו לאתר

בנוסף ניתן להירשם בכל המרכזים שלנו ונשמח לענות על כל שאלה:

 מזכירות ראשית שירות לקוחות וגבייה
 אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353501, 03-7353502

 שני, שלישי וחמישי 8:00-16:30
ראשון ורביעי, בוקר 8:00-13:30 | אחה"צ 16:00-19:00

מחלקת הספורט
 היכל הספורט

 אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565
ראשון עד חמישי, 9:00-12:00 | 16:00-19:00

 מרכז פיס אולם ספורט
 החצב 19 | טל. 03-5337501

 ראשון ושלישי 9:00-20:00
שני, רביעי וחמישי 15:00-20:00

 אולם ספורט בנווה רבין
 רח' ניצן 2 | טל. 03-6007924
שני, שלישי ורביעי, 15:00-19:00

 מחלקת פנאי וקהילה
 אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353510, 03-7353532

 יום ראשון 16:00-9:00| שני ושלישי 17:300-10:30
רביעי 19:00-12:00 | חמישי 15:30-9:00

 כותר פיס הספרייה העירונית
 משה דיין 27 | טל. 03-7353585

ראשון עד חמישי 15:00-18:50 | שני 10:00-13:00

 המשכן למוסיקה ולמחול
 בן גוריון 5 | טל. 03-7353575

ראשון עד חמישי 15:00-19:00

 תפוח פיס מרכז מדע טכנולוגיה ואומנויות
 מנחם בגין 101 | טל. 03-7353595

 ראשון עד שלישי 16:30-18:30
שני, רביעי וחמישי, 9:00-12:00

  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

 חוגים ופעילויות
לשנת 2019-2020

 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

אלירן אליה
סגן ומ״מ ראש העיר

יו"ר נפגשים

ליאת שוחט
ראש העיר

תושבים יקרים,
 אנו שמחים להציע לכם מגוון רחב של חוגים ופעילויות לכל הגילאים

 לשנת תש"פ: ספורט, מוסיקה, מחול, מדעים, טכנולוגיה, אומנות, פעילות לילדים
 עם צרכים מיוחדים, חוגים למגזר הדתי, העשרה ופנאי לכל הגילאים, סדנאות,

 הרצאות, פעילות לנוער וצעירים, שעת סיפור, השאלת ספרי עיון, קייטנות,
צהרונים, מעונות, התנדבות ועוד.

 השנה התחדשנו והוספנו חוגים ופעילויות בשכונות רמת פנקס, סחלב ונווה רבין
אותם נפרסם בהמשך.

my-or.org.il להרשמה מהירה, ישירה ומאובטחת היכנסו לאתר 
בנוסף ניתן להירשם בכל המרכזים שלנו:

 מזכירות ראשית שירות לקוחות וגבייה
 אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353501, 03-7353502

 שני, שלישי וחמישי 16:30-08:00
ראשון ורביעי, בוקר 13:30-08:00 | אחה"צ 19:00-16:00

 כותר פיס הספרייה העירונית
 משה דיין 27 | טל. 03-7353585

ראשון עד חמישי 18:50-15:00 | שני 13:00-10:00

 המשכן למוסיקה ולמחול
 בן גוריון 5 | טל. 03-7353575

ראשון עד חמישי 19:00-15:00

 תפוח פיס מרכז מדע טכנולוגיה ואומנויות
 מנחם בגין 101 | טל. 03-7353595

 בוקר: ראשון, שני, שלישי וחמישי 12:00-09:00
אחה"צ: ראשון, שלישי, רביעי וחמישי 18:00-16:00

 מחלקת פנאי וקהילה
 אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353510, 03-7353532

 יום ראשון 16:00-9:00| שני ושלישי 17:30-10:30
רביעי 19:00-12:00 | חמישי 15:30-09:00

מחלקת הספורט
 היכל הספורט

 אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565
ראשון עד חמישי, 11:30-08:30 | 19:00-16:00

 מרכז פיס אולם ספורט
 החצב 19 | טל. 03-5337501

 ראשון ושלישי 20:00-09:00
שני, רביעי וחמישי 20:00-15:00

  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

 חוגים ופעילויות
לשנת 2019-2020



 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים בחוגי המוסיקה
המשכן למוסיקה ולמחול | בן גוריון 5 | טל. 03-7353575

מחיר חודשישם המדריךגיל/כיתהשם החוג

מכיתה א’ עד 70+פסנתר

 ויויאן ליגטי
 מרינה קלוזנר

 זיוה זבלינוב
 ורוניקה יצחק

 לאה כהן
נודרי חחויאשוילי

30 דק’ – 370 ₪
45 דק’ – 480 ₪
60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 
60 דק’ זוגי – 350 ₪

 יוליה בלגלימכיתה א’ עד 70+כינור
אילאנה לובנברג

30 דק’ – 370 ₪
45 דק’ – 480 ₪
60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 
60 דק’ זוגי – 350 ₪

לריסה לינצקימכיתה ב’ עד 70+צ’לו

30 דק’ – 370 ₪
45 דק’ – 480 ₪
60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 
60 דק’ זוגי – 350 ₪

45 דק’ – 190 ₪לריסה לינצקי מכיתה ב’ עד 70+צ’לו קבוצתי 3-5 ילדים

נעה ברקוביץמכיתה ד’ עד 70+חליל צד

30 דק’ – 350 ₪
45 דק’ – 460 ₪
60 דק’ – 535 ₪

120 דק’ – 670 ₪ 
60 דק’ זוגי – 330 ₪

45 דק’ – 190 ₪נעה ברקוביץמכיתה ד’ עד 70+חליל צד קבוצתי 3-5 ילדים

רועי כהןמכיתה ד’ ועד 70+קלרינט

30 דק’ – 350 ₪
45 דק’ – 460 ₪
60 דק’ – 535 ₪

120 דק’ – 670 ₪ 
60 דק’ זוגי – 330 ₪

45 דק’ – 190 ₪רועי כהןמכיתה ד’ ועד 70+קלרינט קבוצתי 3-5 ילדים

גלעד רוטמכיתה ד’ ועד 70+סקסופון 
עומר אמילי משה

30 דק’ – 350 ₪
45 דק’ – 460 ₪
60 דק’ – 535 ₪

120 דק’ – 670 ₪ 
60 דק’ זוגי – 330 ₪

45 דק’ – 190 ₪עומר אמילי משהמכיתה ד’ ועד 70+סקסופון קבוצתי

אראל ארזונימכיתה ד’ ועד 70+חצוצרה, טרומבון, טובה

30 דק’ – 350 ₪

45 דק’ – 460 ₪

60 דק’ – 535 ₪

120 דק’ – 670 ₪ 

60 דק’ זוגי – 330 ₪
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

מחיר חודשישם המדריךגיל/כיתהשם החוג
 חצוצרה, טרומבון,

45 דק’ – 190 ₪אראל ארזונימכיתה ד’ ועד 70+טובה קבוצתי

גיטרה קלאסית, אקוסטית, 
מכיתה ג’ ועד 70+חשמלית ובס

 גבריאל טלקסטר
 יגאל סוקולובסקי

ענבר קדם

30 דק’ – 370 ₪

45 דק’ – 480 ₪

60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 

60 דק’ זוגי – 350 ₪

45 דק’ – 190 ₪אראל ארזונימכיתה ד’ ועד 70+גיטרה קבוצתית

מכיתה ו’ עד 70+פיתוח קול
 אילנה בורטמן

 ספיר וולך
רואבן קז’ילוטי

30 דק’ – 370 ₪

45 דק’ – 480 ₪

60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 

60 דק’ זוגי – 350 ₪

מריה קלוגרמןמכיתה א’ עד 70+פסנתר חשמלי, אורגן

30 דק’ – 370 ₪

45 דק’ – 480 ₪

60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 

60 דק’ זוגי – 350 ₪

דוד דאודימכיתה ב’ עד 70+עוד

30 דק’ – 370 ₪

45 דק’ – 480 ₪

60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 

60 דק’ זוגי – 350 ₪

 כלי הקשה,
מכיתה ב’ עד 70+תופים, קסילופון

יאן מטרופוליטנסקי 
 דור בירן

אורי מזל טוב

30 דק’ – 370 ₪

45 דק’ – 480 ₪

60 דק’ – 555 ₪

120 דק’ – 690 ₪ 

60 דק’ זוגי – 350 ₪

ד’ר חנה אגי’אשוילימכיתה ד’ ומעלהשיעורי קומפוזיציה
30 דק’ – 220 ₪

60 דק’ – 320 ₪

 שעשועי מוסיקה
לגיל הרך

2.5-3.516:30-17:15
יהונתן ויטלסון

* ימים נפרסם בהמשך
45 דק’ – 165 ₪ 4.5-3.517:15-18:00

5.5–4.518:00-18:45
90 דק’ – 150 ₪קובי פזמכיתה ב’מקהלת ילדים

90 דק’ – 164 ₪גבריאל טלקסטרמכיתה ו’הרכבי רוק ופופ

120 דק’ – 170 ₪שי בוקסבאוםמגיל 18+תזמורת בוגרים כלי נשיפה

המשך חוגי מוסיקה
20
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים בחוגי המחול
 המשכן למוסיקה ולמחול | בן גוריון 5 | טלפון 03-7353575

מחירשם מדריך/השעותימיםגיל/כיתהשם החוג

חוגים לקטנטנים

17:15-18:00ג’3-4פיצי ג’אז 

180בר חנונה 16:30-17:15ג’5-6ג’אז קטנטנות

18:00-18:45ג’א-גג’אז/היפ הופ

מסלול חוגים

180בר חנונה18:45-19:30ג’ד-וג’אז/היפ הופ

180בר חנונה19:30-20:15ג’יסודי/חטיבהמחול למגזר הדתי

היפ הופ 1 

16:30-17:30ב’א-ג

195אדם גיל
17:30-18:30ב’ד-ו

18:30-19:30ב’חטיבה

19:30-20:30ב’תיכון

היפ הופ 2

16:45-17:45ד’א-ג

195סרגיי שטיינמן
17:45-18:45ד’ד-ו

18:45-19:45ד’חטיבה

19:45-20:45ד’תיכון

 קיקבוקס/ חיטוב
ועיצוב עם תיפוף גוף

17:00-18:00ה’יסודי

195אמיל ג’הרמי  18:30-19:30ה’חטיבה

19:30-20:30ה’תיכון

180יעל רינגל20:00-20:45ג’חטיבה+תיכוןזומבה נערות

חוגים למבוגרים

א’+ה’מתחילותמחול מזרחי נשים 
19:45-20:45

220אנבל
19:30-20:30

א’+ה’מתקדמותמחול מזרחי נשים 
20:45-21:45

220אנבל
20:30-21:30

195אדם גיל20:30-21:30ב׳נשים ונערותהיפ הופ נשים

Life Dance210טלי ריינגרווץ20:00-21:30ג’נשים

קיקבוקס+חיטוב ועיצוב 
195אמיל ג’הרמי20:30-21:30ה’נשים ונערותעם תיפוף גוף

180יעל רינגל20:00-20:45ג’נשים ונערותזומבה 
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

להקות ייצוגיות
מסלול עתודה

בלט
 חובה

טובה צוברי18:15-19:30א’ 
288

אורטל חתוכה16:00-17:00ה’ ג’אז

 נועה שביט17:15-18:15א’ תוספת מודרני*

תוספת בלט מסלול 
 טובה צוברי16:45-17:45ד’ מצוינות*

 אדם גיל17:30-18:30ב’ תוספת היפ הופ 1*

75סרגיי שטיינמן17:45-18:45ד’ תוספת היפ הופ 2*

 יעל רינגל20:00-20:45ג’בחירהתוספת זומבה*

תוספת קיקבוקס עיצוב 
 אמיל ג’הרמי17:00-18:00ה’ וחיטוב/תיפוף גוף*

מסלול אנסמבל

בלט מסלול מצוינות
חובה+גא’ז

א’+ד’
16:45-18:15

טובה צוברי
360 17:45-19:45

אורטל חתוכה17:00-18:30ה’

 תוספת מודרני*
נועה שביט18:15-19:45א’

 

  )אנסמבל+אלגרו(

 אדם גיל18:30-19:30ב’ תוספת היפ הופ 1*

75סרגיי שטיינמן19:45-20:45ד’בחירהתוספת היפ הופ 2*

 יעל רינגל20:00-20:45ג’ תוספת זומבה*

 תוספת קיקבוקס
 אמיל ג’הרמי18:30-19:30ה’ עיצוב וחיטוב/תיפוף גוף*

מסלול אלגרו

בלט מסלול מצוינות
חובה

טובה צוברי19:45-21:45א’+ד’
360

אורטל חתוכה17:00-19:30ה’ג’אז

 תוספת מודרני*
נועה שביט18:15-19:45א’

 

  )אנסמבל+אלגרו(

 אדם גיל19:30-20:30ב’ תוספת היפ הופ 1*

 סרגיי שטיינמן18:45-19:45ד’ תוספת היפ הופ 2*

75יעל רינגל 20:00-20:45ג’בחירהתוספת זומבה*

 תוספת קיקבוקס
 אמיל ג’הרמי19:30-20:30ה’ עיצוב וחיטוב/תיפוף גוף*

19:15-19:45ד’ פוינט מתחילות
60טובה צוברי

21:15-21:45ד’ פוינט מתקדמות

המשך חוגי מחול
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* כל התוספות הינם שיעורי בחירה לבסיס חובה. הבסיס הוא בלט+ג׳אז. במסלול הלהקות הן מחוייבות לבחור לפחות 2 שיעורי בחירה בנוסף לבסיס



 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים בחוגי הספורט
מחלקת הספורט - היכל הספורט שד' אליהו סעדון 87 | טלפון 03-7353565

שם מדריך/המחירשעותימיםגיל/כיתהשם החוג

 התעמלות אמנותית
היכל הספורט

נבחרת בוגרות 
ואישית

15:00-17:30א׳+ד׳
483

 בניהול
אלונה קנטור 
וצוות אלונג'ים

15:00-19:00ב׳+ג׳+ה׳

15:00-18:00370ב׳+ג׳+ה׳נבחרת מתקדמות

16:00-18:30290ב׳+ג׳נבחרת עתודה

18:00-19:30265ב׳+ה׳קדם נבחרת

 התעמלות אמנותית
מרכז הפיס

16:00236 17:00-א׳+ד׳גדולות א- ו

17:00-17:45220א׳+ד׳גן חובה +א

 התעמלות אמנותית
אולם רבין

18:45-19:30א׳+ד׳פיטנס )12 ומעלה(

220 18:00-18:45א׳+ד׳גדולות א- ו

18:00-18:45א׳+ד׳גן חובה +א

התעמלות קרקע 
 ומכשירים

היכל הספורט

16:45-17:30180א׳גן יום א בנות )3-4(

 בניהול
טל ונריה סהר 

וצוות טל 
ספורט

17:00-17:45180ג׳גן יום ג )5-6(

17:00-17:45180ה׳גן יום ה )3-4(

16:45-17:30180ד׳גן יום ד בנות )5-6(

17:30-18:00150א׳הורים וקטנטנים

16:00-16:45220א׳+ד׳בוגרים בנים

16:45-17:30220א׳+ד׳ב-ג בנים

17:30-18:15220א׳+ד׳גן חובה - א בנים

18:15-19:45220א׳+ד׳עתודה - בנים

17:30-18:15220א׳+ד׳א-ב בנות 1

17:45-18:30220ג׳+ה׳א-ב בנות 2

16:00-16:45220א׳+ד׳ג בנות

16:00-16:45220א׳+ד׳ד-ו בנות

16:45-18:15306א׳+ד׳עתודה א-ג בנות

18:15-19:45306א׳+ד׳עתודה ד-ו בנות

18:15-19:45306א׳+ד׳בוגרות בנות

 פס אקרובטיקה
 18:00-19:45325א׳+ד׳צעירות

 פס אקרובטיקה
בוגרות

18:00-19:45א׳+ד׳
358

19:00-20:45ה׳

 נבחרת בנות
15:00-19:30567א׳-ה׳לפי דרגה(

16:00-19:00446א׳-ה׳נבחרת בנים
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

שם מדריך/המחירשעותימיםגיל/כיתהשם החוג

 קפוארה
היכל הספורט

16:00-16:45220א׳+ד׳ג-ד

בניהול טומי 
אלתגר 

בהדרכת לוטה

16:45-17:30220א׳+ד׳א-ב

17:30-18:15180א׳גן חובה

17:30-18:15180ד׳גן טרום חובה

18:15-19:00220א׳+ד׳ה-ו

19:00-20:00247א׳+ד׳נוער +

20:00-21:00247א׳+ד׳הורים

חדש!
נינג׳ה קידס

אולם רבין

16:45-17:30220ב'+ה'ג' - ד'

17:15-18:00180ב'טרום חובה + חובה

א' - ב'
18:00-18:45ב'

220
17:30-18:15ה'

ה'- ו'
18:45-19:30ב'

220
16:00-16:45ה'

 ג'ודו
אולם רבין

15:30-16:15220ב׳+ה׳ה ומעלה

גל רוזמרין 

16:15-17:00220ב׳+ה׳ג'- ד'

17:00-17:45220ב׳+ה׳א'-ב'

17:45-18:30180ה׳ט. חובה

17:45-18:30180ב ׳גן חובה

 ג'ודו
היכל הספורט

17:00-17:45180ב׳טרום חובה

אלון ברגר 

17:45-18:30220ב׳+ה׳גן חובה + א

ב-ג
16:15-17:00ב׳

220
17:00-17:45ה׳

18:30-19:30247ב׳+ה׳ד-ו

19:30-21:00281ב׳+ה׳ז' ומעלה

 ספורט נשים
עיצוב וחדר כושר

מרכז הפיס

08:00-08:45153א׳+ג׳גיל הזהב

לאה פילוסוף, 
ציפי אוגורק, 

טובית עיני 
ומירב סופטי 

08:45-09:30212א׳+ג׳נשים 

09:30-10:15212א׳+ג׳נשים 

15:00-15:50212ב׳+ד׳נשים

16:25-17:10181ב׳+ד׳נערות

17:30-18:15212ב׳+ד׳נשים 

זומבה
אירית משיח20:30-21:15165ב׳+ד׳נשיםמרכז הפיס

 גברים חדר כושר
אלי בורוכוב20:00-22:00130א׳-ה׳גברים מהמגזר הדתימרכז הפיס

המשך חוגי הספורט
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

שם מדריך/המחירשעותימיםגיל/כיתהשם החוג

טניס

16:15-17:00271א'+ד'ה' - ו'

 בניהולו
של ירון

17:00-17:45271א'+ד'ג' - ד'

17:45-18:30271א'+ד'א' - ב'

18:30-19:15271א'+ד'ז' - ט' 

19:15-20:00271א'+ד'י' - י"ב

20:00-21:30430א'+ד'מבוגרים ממשיכים

16:15-17:00271ב'+ה'ה' - ו'

17:45-18:30271ב'+ה'ג' - ד'

17:00-17:45271ב'+ה'א' - ב'

18:30-19:15271ב'+ה'ז' - ט' 

19:15-20:00271ב'+ה'י' - י"ב

20:00-21:30430ב'+ה'מבוגרים מתחילים

 כדורעף
 בניהולו14:15-15:15199א׳+ג׳ה-ואולם שיזף

של תומר 
רוסיאנסקי  כדורעף

15:00-16:00199ב׳+ה׳ה-ואולם רבין

 מאמאנט אהוד מנור
20:30-22:00152ג׳אמהות בי"סאולם רבין

מאמני 
כדורשת

 מאמאנט מעורב
20:30-22:00152א׳אמהות בי"סהיכל הספורט

 מאמאנט סביונים
20:30-22:00152ג׳אמהות בי"סהיכל הספורט

 מאמאנט יובלים
20:30-22:00152ד׳אמהות בי"סאולם יובלים

19:00-21:00175M&Mב׳+ד׳מבוגריםקבוצת ריצה

 קט רגל
13:30-14:15186ב׳+ד׳א-דמרכז הפיס

מנשה חן
קטרגל

אולם גאון
13:30-14:30117ג'גן -ב

13:30-14:30117א'ג-ה

MMA 
לחימה משולבת

מרכז הפיס

16:00-16:45220א׳-ה׳ג-ו

צוות מדריכים 16:45:17:30220א׳-ה׳א-ב

17:30-18:15180א׳ או ה׳גן 

MMA 
 לחימה משולבת

היכל הספורט

17:15-18:00180ג׳גן

אלון שר

א-ב
18:00-18:45ג׳

220
14:15-15:00ו׳

ג-ו
16:30-17:15ג׳

220
14:15-15:00ו׳

ז' ומעלה 
18:45-19:45ג׳

247
15:00-16:00ו׳

המשך חוגי הספורט
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

שם מדריך/המחירשעותימיםגיל/כיתהשם החוג

 חינוך גופני לגיל הרך
אולם רבין

גיל 3-4

ג׳

16:45-17:30176

איציק עוז

17:30-18:15176גיל 4-5

18:15-19:00176גיל 5-6

 חינוך גופני לגיל הרך
היכל הספורט

גיל 3-4
ב׳

16:45-17:30176

17:30-18:15176גיל 4-5

גיל 3-4

ד׳

16:45-17:30176

17:30-18:15176גיל 4-5

18:15-19:00176גיל 5-6

בי"ס לכדורסל - בנים 
מרכז הפיס

17:15-18:00ב׳+ה׳גן חובה

220

צוות מאמנים 
 בניהול

מוטי בן בשט

16:30-17:15ב׳+ה׳א

15:45-16:30ב׳+ה׳ב

14:45-15:45ב׳+ה׳ד-ה טרום ליגה

ג
14:30-15:15ג׳

13:00-13:45ו׳

בי"ס לכדורסל - בנים 
אולם שיזף

17:15-18:00א׳+ד׳גן חובה

220

17:30-18:15ב׳+ה׳א

16:45-17:30ב׳+ה׳ב

16:30-17:15א׳+ד׳ג

15:30-16:30א׳+ד׳ד טרום ליגה

18:00-19:00א׳+ד׳ה-ז טרום ליגה

19:00-20:00א׳+ד׳ח-י"א

בי"ס לכדורסל - בנות 
16:00-16:45220ב׳+ה׳ב-ו בנותאולם שיזף

 בי"ס לכדורסל - בנים
אולם רבין

17:15-18:00א׳+ד׳א

220 16:30-17:15א׳+ד׳ב

15:45-16:30א׳+ד׳ג

14:45-15:45220א׳+ד׳ד-ה טרום ליגה

 ליגת הורים
אולם שיזף

20:30-22:0094א׳18 ומעלה
עצמאים

20:30-22:0094ד׳18 ומעלה

קרב מגע

17:15-18:00220ב׳+ה׳ב-ד

ישראל אמרן 18:00-19:00247ב׳+ה׳ה-ז

19:00-20:15271ב׳+ה׳נערים ובוגרים

המשך חוגי הספורט
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יפתח

 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים בחוגי מדע, טכנולוגיה ואומנויות
בתפוח פיס - מנחם בגין 101 | טלפון 03-7353595

מחירשם מדריך/השעותימיםגיל/כיתהשם החוג

יפתח לאחר החגיםגן חובההכנה לכיתה א

16:30-17:45א׳א-ורובוטיקה מתחילים
פיני טובי

200

17:45-19:00200א׳א-ורובוטיקה מתקדמים

200חב’ העשור17:00-18:15ג׳א-ומהנדסים צעירים

תיאטרון
17:00-18:00ד׳א-ב

אלי פלח

190

18:00-19:00190ד׳ג ומעלה

19:00-20:00190ד׳נוערתיאטרון קהילתי

קסמים במדע
17:00-17:45ד׳טרום חובה+חובה

מעבר לקשת
170

17:45-18:30170ב׳א-ג

180מעבר לקשת18:45-19:30ב׳ג ומעלהקומיקס

190משה בן זמרה17:30-18:30ב׳גן חובה-ועיצוב בקרמיקה

190משה בן זמרה16:30-17:30ב׳גן חובה-ורישום וציור

גן חובהאמנות שמושית
ג׳

17:00-17:45
אפרת שרון

170

17:45-18:45190א-דאמנות שימושית

פרטים נוספים בהמשךב-ד / ה-זאדריכלות

210דניאל מנדל16:30-17:30ב׳ה׳ ומעלהאילוף כלבים

190טל קארו16:30-17:30ד׳גן חובה ומעלההשף הבריא

17:00-18:00180ג׳א-ושחמט ומשחקי חשיבה

170אומני חשיבה17:00-17:45ד׳גן חובהארכיטקטו

190אומני חשיבה17:45-18:45ד׳א-גאינגינו

18:30-19:30ב׳+ה׳נוער ומבוגריםיוגה מתחילים
תומר שרון

190

19:30-20:30190ב׳+ה׳נוער ומבוגריםיוגה מתקדמים

חוגי מבוגרים נוספים נפרסם בהמשך...
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים בחוגים בבית ספר אהוד מנור
פרטים אצל רכזת החוגים, מעיין - 052-5789886 | מרכזיה 03-7353535

מחירשם המורה/חברהשעות החוג כיתות שם החוג

יום ראשון

180אלי חפיזוב13:30-14:15מתחיליםאלקטרוניקה

180אלי חפיזוב14:15-15:00מתקדמיםאלקטרוניקה

170לילך שמולי13:30-14:30א'-ד'ג'אז

165עומרי לוי13:30-14:30א'-ב'אנגלית

יום שני

170אמנון גלעדי13:30-14:30א'-ד'רובוטיקה

 קטרגל בשיתוף
 מ.כ אור יהודה

בימי שני וחמישי

12:45-13:45א'-ב'
170דן

13:45-14:45ג׳-ד׳

החל  מעיין17:30-18:30גן חובההכנה לכיתה א'
מינואר

יום שלישי
הגנה עצמית/

170עומרי לוי 13:30-14:30א'-ב'אומנות לחימה

165שרה אבאי 13:30-14:30א'-ב'אומנות ומיחזור

יום רביעי
160לירן מועלים13:30-14:30א'-ג'מבוכים ודרקונים

165איתי13:30-14:30א'-ב'גומי קליי

נפגשים בחוגים בבית ספר סביונים
פרטים אצל רכזת החוגים, בינה - 052-6744477 | מרכזיה 03-7353535

מחירשם המורה/חברהשעות החוג כיתות שם החוג

יום ראשון
170סיגל פלטר13:30-14:30א'-ד'מאסטר שף 

165גילה לוי 13:30-14:30א'-ד'תכשיטנות 

יום שני

180אתגר מדעים13:30-14:15מתקדמים 1אלקטרוניקה 

165אביב יורק13:30-14:30א'-ו'ציור ורישום

 הגנה עצמית/
170עומרי לוי13:30-14:30א'-ב'אומנות לחימה

יום שלישי

קטרגל בשיתוף 
מ.כ אור יהודה

12:45-13:45א'-ב'
150אלמוג דוד

13:45-14:45ג׳-ד׳

החל מעיין17:30-18:30גן חובההכנה לכיתה א'
מינואר

165איתי 12:45-13:30א'-ב'גומי קליי

165עומרי לוי12:45-13:45א'-ב' אנגלית

יום רביעי

180אתגר מדעים12:45-13:30מתחיליםאלקטרוניקה 

180אתגר מדעים13:30-14:15מתקדמים 2אלקטרוניקה 

170לילך שמולי12:45-13:45א'-ד'ג'אז
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 ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר 

כל העדכונים גם ב-  נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית
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נפגשים בחוגים בבית ספר שיזף
פרטים אצל רכזת החוגים, מזל - 052-8668509 | מרכזיה 03-7353535

מחירשם המורה/חברהשעות החוג כיתות שם החוג

יום ראשון

160לירן מועלם13:30-14:30א'-ג'מבוכים ודרקונים

160לירן מועלם14:30-15:30ד'-ו'מבוכים ודרקונים

החל  מעיין17:30-18:30גן חובההכנה לכיתה א'
מינואר

165איתי13:30-14:30א'-ב'גומי קליי

יום שני

170סיגל פלטר13:30-14:30א'-ד'מאסטר שף

170לילך שמולי13:30-14:30א'-ב'ג׳אז

165עומרי לוי13:30-14:30א'-ב'אנגלית

יום שלישי

180אתגר מדעים13:30-14:15מתחיליםאלקטרוניקה

180אתגר מדעים14:15-15:00מתקדמיםאלקטרוניקה

הגנה עצמית/
170עומרי לוי13:30-14:30א'-ב'אומנות לחימה

165גילה לוי13:30-14:30א'-ד'תכשיטנות

יום רביעי

170אמנון גלעדי13:30-14:30א'-ב'רובוטיקה

170אמנון גלעדי14:30-15:30ג'-ד'רובוטיקה

קטרגל
12:45-13:45א'-ב'

150אלמוג דוד
13:45-14:45ג׳-ד׳


