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תחילת פעילות אוקטובר 2021



תושבות ותושבים יקרים!
תוכניות  של  ואיכותי  עשיר  מגוון  קידום  היא  עיננו  לנגד  העומדות  המטרות  אחת 

ופעילויות בתחומי הפנאי התואמות את צורכי הקהילה.
המגוון הרחב של הפעילויות למבוגרים, בני נוער וילדים, נועד בכדי לאפשר לכל אחד 
ואחת מכם/ן, למצוא את תחום העניין בו הוא מוכשר או חפץ ולרכוש יידע ודעת. כל 
כבסיס  כל אדם  ויכולותיו של  כישרונותיו  חינוכית-ערכית להעצמת  ראיה  זאת מתוך 

להתפתחות והעצמה אישית וחברתית.
הדגש השנה הינו לפתח ולהעמיק את תחום החוגים לגיל השלישי )ותיקים ונהנים( וכן, 

להוסיף מגוון אופציות לחוגים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לראשת המועצה הגב’ רותם ידלין ולמנכ”לית המועצה הגב’ כרמל טל על תמיכתן 
בפעילות הענפה של אגף קהילה וכן לצוות האגף המסור – מנהלת החוגים הגב’ זוהר בן שימול, מ”מ מנהל מחלקת 
הספורט מר’ ירון זרד ומזכירת אגף קהילה הגב’ רותם אלקיים ,אשר משקיעות ומשקיעים מאמצים רבים על מנת 

להביא עד אליכם את החוגים הטובים ביותר, במסירות אין סופית, תודה!
מאחל שנת פעילות מעשירה ומעצימה 

שלכם,
רותם אלקובי מנהל אגף קהילה

תרבות , ספורט , חוגים , ספריה ותרבות יהודית 
 

תושבות ותושבים יקרים,
אני שמחה להציג בפניכם את פורטל החוגים של המועצה לשנת תשפ"ב. אחרי שנת קורונה 
אין דבר משמח יותר מלפתוח בשבילכם את ההרשמה עם מגוון חוגים חדשים וייחודים ביחד 

ולחוד, באולמות הספורט ובמגרשים בחוץ, לילדים, לנוער ולמבוגרים.
צוות אגף קהילה במועצה הביא לכם השנה מגוון של חוגים חדשים לכל הגילאים הפרוסים 
ברחבי המועצה. אחרי שנה של סגרים בבית, אנחנו שמחים להרחיב את אפשרויות הפעילויות 
לכל התושבים. לצד חוגי הספורט והיצירה ילדי המועצה והנוער יוכלו ליהנות השנה גם מחוג 
שחמט, קומיקס, רולרבליידס, קיר טיפוס והגנה עצמית לנערות. תושבי הגיל השלישי, יוכל 
ומפגשים  קהילתי  תיאטרון  סריגה,  צורפות,  חוגי  ביניהם  שהכנסנו  חדשים  מחוגים  ליהנות 

בנושא אורח החיים לגיל השלישי.
צוות אגף קהילה שלנו הקדיש מחשבה רבה ביצירת הזדמנויות לילדים עם צרכים מיוחדים והשנה הרחבנו את 
רשימת החוגים והכנסנו בנוסף גם חוג אומנות, אילוף כלבים, סדנא מיומנות חברתית, חוג גינון, וטרינר צעיר,קיימות 

וטבע וחוגים מיוחדים בשיתוף חוות דני בסתריה.
בשנים האחרונות אנו פועלים רבות על מנת להרחיב את מגוון האירועים והפעילויות לשעות הפנאי לתושבים שלנו. 
וכמה כיף זה שאנחנו יכולים להציע לכל אחד מכם לקחת הפסקה מדי פעם, להקדיש זמן לתחביבים שלכם וליהנות 

מפעילויות קהילתיות במגוון תחומים. 
אני מזמינה אתכם להיכנס לפורטל ולהתרשם. מאחלת לכם שנת פעילות לנפש ולגוף שתכניס לכולם שמחה וסיפוק 

ומלא אנרגיה.
 

שלכם, 
רותם ידלין  ראשת המועצה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 



נהלים | חופשות | הסעות
לפרטים לחץ כאן

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA/


אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

המועצה מסיעה את הילדים מהיישובים לשלוחות בית חשמונאי ונען. 
 הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה 5 דקות לפני שעת האיסוף.

 הפיזור מהחוגים יתבצע בקרבת הבתים ולא בתחנת האיסוף.
 ההסעות מיועדות לילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב.

  ההסעות מהיישובים השונים הם למרכזי החוגים בבית חשמונאי ובנען, כל יישוב למרכז 
שאליו הוא שייך. אין הסעות בין המרכזים.

  ההסעות אינן כוללות ליווי בהסעה, בדרך אליה או ממנה לחוג, והמועצה אינה אחראית 
לכך. באחריות ההורים לוודא כי ילדיהם הנוסעים בהסעה עצמאיים לעשות את הדרך אל 

ההסעה וממנה.

היישובים שמוסעים לשלוחת בית חשמונאי
יד רמב"ם

עזריה 
כפר בן נון 

משמר איילון 
גזר 

כפר שמואל 

כרמי יוסף 
פתחיה 

פדיה 
בית עוזיאל 

בית חשמונאי 

היישובים שמוסעים לשלוחת נען
חולדה  

גני יוחנן 
יציץ 

כפר ביל"ו א' 
כפר ביל"ו ב' 

רמות מאיר 
גני הדר 
מצליח 
ישרש 

סתריה 

  תיתכן הסעה מנצר סרני לשלוחת החוגים בנען, בהתאם לדרישה ורישום.

הסעות

לחצו כאן
 לתחנות ושעות 
הסעה מכל יישוב

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA/


כדורסל

במסגרת  וישחקו  המשחק  יכולות  בשיפור  יתמקדו  הליגה  קבוצות 
הליגות הסדירות של איגוד הכדורסל בישראל.

בביה"ס לכדורסל נתמקד בלימוד יסודות הכדורסל, שיפור היכולת 
הקבוצתית והאישית ונשתתף בתחרויות אזוריות.

לפרטים 
מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונעןוהרשמה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C&branch=&category=


כדורגל
וחברתית,  קבוצתית  ברמה  הכדורגל  יסודות  בלימוד  מתמקד  החוג 
הכוח,  פיתוח  קואורדינציה,  שיפור  בכדור,  ושליטה  מיומנות  פיתוח 

שיפור היכולת האישית והביטחון העצמי

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונוף איילון-שעלבים
לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C&branch=&category=


חדש!
כדורעף

מועדון הכדורעף של איתן ממשיך את הצמיחה 
ומזמין אתכם להצטרף להצלחה!

בליגה  ז'-ח', לשחק  בכיתות  בית הספר  מנבחרות  חלק  להיות  בואו 
המקום  זה  ולהנחית  לעוף  רוצים  אתם  אם  מדהים.  משחק  ולגלות 

בשבילכם.

במסגרת  יתחרו  בו  והמשתתפים  הלימודים  יום  בתום  יתקיים  החוג 
תחרויות של התאחדות בתי הספר.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

 מתקיים 
בשלוחת נען

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A3&branch=&category


בייסבול
משחק כדור בין שתי קבוצות- האחת חובטת כדור באמצעות מחבט 
לאחר  הכדור  את  לתפוס  ועליהם  היריבה  הקבוצה  שחקני  לעבר 
החבטה, בזמן ששחקני הקבוצה היריבה צריכים לסיים הקפה מלאה 

של המגרש ע"י מעבר בין ארבע תחנות.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בקיבוץ גזר 
ובשלוחת  נען

לפרטים 
והרשמה

החוג יתקיים במגרש הבייסבול בקיבוץ גזר ובשלוחת נען
יתבצעו הסעות לילדי שלוחת בית חשמונאי לקיבוץ גזר
לפרטים נוספים והרשמה: אביב יעקב  054-2608644 

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%9C&branch=&category


טניס
שיעורי הטניס מתאימים לכל הרמות ולכל הגילאים - מרמת בסיס 
ומחנך  תומכת  בריאה,  סביבה  מעניק  הטניס  תחרותית.  רמה  ועד 

לערכים של שיתוף פעולה, מצוינות והתמדה 

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונוף איילון-שעלבים
לפרטים 
והרשמה
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https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1&branch=&category=


התעמלות קרקע 
ואקרובטיקה

נבחרות האקרובטיקה שלנו מתחרות בתחרויות רשמיות של איגוד 
ההתעמלות בישראל.

ענף האקרובטיקה הינו ענף תחרותי המשלב בין כוח, איזון, גמישות, 
דינאמיות וחינניות.

בית הספר להתעמלות קרקע ואקרובטיקה דוגל באמונה כי כל אחד 
ואחת יכול/ה להתעמל. 

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

לפרטים 
מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נען ובחוגים ביישוביםוהרשמה

fr
ee
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k

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94&branch=&category=


התעמלות אומנותית
התעמלות אומנותית היא אחת מענפי ההתעמלות. זהו ספורט אולימפי 
מזהב.  אולימפית  מדליה  כולל  בתחום  מעולים  הישגים  ולישראל 
מעולמות  תנועות  המשלבים  תרגילים  מבצעות  זה  בענף  המתחרות 
יד  מכשירי  עם  מבוצעים  התרגילים  והמחול.  האקרובטיקה  הבלט, 

כמו: חישוק, אלות, כדור וסרט בליווי מוסיקה.
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אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונוף איילון-שעלבים
לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA&branch=&category=


קפוארה
אומנות לחימה ברזילאית המשלבת בתוכה מרכיבים של הגנה עצמית, 

קואורדינציה, יכולות אקרובטיות וגמישות בליווי מוסיקה ושירה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונען לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%94&branch=&category=


ג'ודו
ג'ודו הוא אחד מענפי הספורט האולימפי הבכירים בישראל. משפר 
מיומנות פסיכומוטוריות. משמש כהגנה עצמית ומתאים לבנים ובנות.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

לפרטים 
והרשמה

fr
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k

חדש

אימוני כוח 

פונקציונלי 

לנבחרות

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים, 
נען ובחוגים ביישובים

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95&branch=&category=


טאקוונדו
הטקוואנדו הינו אומנות לחימה קוריאנית המשלבת בעיטות ואגרופים, 

מקנה חשיבה יצירתית, זריזות, שליטה וגמישות.
התמדה  מסוגלות,  תחושת  עצמי,  ביטחון  מעניק  הטאקוונדו  בנוסף 

וכוח רצון.
הטאקוונדו הינו ענף ספורט אולימפי ולישראל הישגים רבים בזירה 

העולמית כולל מדלית ארד באולימפיאדת טוקיו

החוג יתקיים בחדר האוכל בקיבוץ גזר
יתבצעו הסעות לילדי שלוחת בית חשמונאי לקיבוץ גזר

לפרטים נוספים והרשמה: צפריר קוממי  054-6444202

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בקיבוץ גזר לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%98%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95&branch=&category=


בית הספר המקצועי למרוצים ברולרבליידס מזמין אתכם להצטרף 
וללמוד איך להחליק מהר ונכון. הקניית טכניקה נכונה, בניית כושר 
אירובי, זריזות, כח מתפרץ שיפור קאורדינציה ומלא כיף. האימונים 
למרוצים  לנוער  ישראל  נבחרת  מאמן  קרפל,  איל  ידי  על  מועברים 

ברולרביידס.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים 
בשלוחת נען

לפרטים 
והרשמה

חדש!

רולרבלידס

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%A8&branch=&category=


רכיבה על אופניים
אתכם  מזמין  בישראל,  המוביל  המועדון  "מעוז"  גזר,  וילדי  ילדות 
לפעילות  ובעיקר  אופניים  על  רכיבה  לאימוני   7 מגיל  ואתכן 

חווייתית מהנה ובריאה לאורך כל השנה.

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%A2%D7%9C+%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&branch=&category=


חדש!

אתלטיקה קלה
אתלטיקט לילדים הינו חוג אתלטיקה המיועד לילדים בגילאי 7-11 
וארוכות,  )ריצות קצרות  נלמד את מקצועות האתלטיקה הקלה  ובו 

קפיצות לרוחק ולגובה, הדיפות וזריקות( באמצעות משחקים. 

במסגרת  יתחרו  בו  והמשתתפים  הלימודים  יום  בתום  יתקיים  החוג 
תחרויות של איגוד האתלטיקה והתאחדות בתי הספר.

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94&branch=&category=


הכושר  מרכיבי  פיתוח  הוא  ונוער,  לילדים  כושר  חדר  החוג,  מטרת 
הגופני באמצעות אימוני התנגדות וכוח.

האימונים מודרכים על ידי מאמנים המוסמכים לאימון קטינים.

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

החוג מתקיים במתחם הבריכה וחדר הכושר בבית חשמונאי.
חלוקה לפי גילאים ועבודה בקבוצות קטנות.

ההרשמה מגיל 10

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

חדר כושר חדש!
לילדים ונוער

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%97%D7%93%D7%A8+%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8&branch=&category=


ישראלית מתחום השיטות המבוססות  לחימה  היא שיטת  מגע  קרב 
מציאות )"לחימת רחוב"(, ששמה דגש בלימוד ופיתוח יכולות הגנה 
עצמית, תוך זמן קצר ושימוש בטכניקות מהירות ויעילות, המחפשות 
ב"רחוב", כשהאדם  נפוצים שיכולים להתרחש  לתת מענה למצבים 
או מאיימים עליו, אך לא  לו  גורמים שרוצים להזיק  ידי  מותקף על 
המשמשת  צבאית  ליחמה  כאמנות  בצבא  פותח  מגע  קרב  ב"זירה". 

ללחימה ולהגנהעצמית בקרב פנים אל פנים.
החוג מיועד לנשים ונערות

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

חדש!  קרב מגע
והגנה עצמית

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A7%D7%A8%D7%91+%D7%9E%D7%92%D7%A2&branch=&category=


תוכנית מבוססת מתקני גובה וחבלים ובראשם "הקיר". 
קיר טיפוס נייד בגובה 6 מטרים. בעזרת צוות מקצועי ומיומן בפעילות 
ענף  לפיתוח  ויצירתיות  חדשות  דרכים  מציעים  אנו  וגלישה  טיפוס 

הטיפוס הספורטיבי

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: 
בית חשמונאי ונען

לפרטים 
והרשמה

חדש!

טיפוס על קיר

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1&branch=&category=


בית ספר למחול
בחוגי בית ספר למחול ניתן למצא חוגים לילדים מהגיל הרך ועד נוער 

ובוגרים.

בין החוגים מחול מודרני, מחול נשים, ג'אז והיפ הופ, בלט, אקרודאנס, 
טרום מחול, ברייקדאנס ועוד

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים, 
נען ובחוגים ביישובים

לפרטים 
והרשמה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C&branch=&category=


הייטק לגו
בחוג נעשיר את עולם הידע וההבנה ונפתח יכולות מוטוריות. נלמד 

איך דברים פועלים, נבנה מכוניות מרוץ, מנופים ועוד.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונען
לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9C%D7%92%D7%95&branch=&category=


יכולות  פיתוח  באלקטרוניקה.  יסוד  ומושגי  ידע  הקניית 
המכשירים  פעולות  הבנת  ודיוק,  סדר  עדינות,   מוטוריות 

החשמליים שבשימושינו.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונען לפרטים 
והרשמה

חדש!

אלקטרוניקה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94&branch=&category=


מבוכים ודרקונים
קוסמים,  מככבים  שבו  פנטזיה  בעולם  המתקיים  מודרך  דמיון  חוג 
חברתית  מיומנות  יצירתיות,  מפתח  המשחק  ומפלצות.  לוחמים 

וחשיבה ביקורתית מעמיקה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונען לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D&branch=&category=


סיירות
מסע מרתק הכולל טיולים, חוויות מאתגרות, מחנות ארציים, פעילות 

שבועית מגוונת, סדנאות הישרדות ועוד.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונען לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA&branch=&category=


דרמה ותיאטרון

freepik

תאטרון  משחקי  הכוללות  פעילויות  ממגוון  ייהנו  המשתתפים 
ובמה, עבודה עם טקסט וסיפורים, פיתוח הדמיון והחושים ושימוש 

באביזרים ובתלבושות ועוד. 
בימוי: איילת בוחבוט־קפלה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונען לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94&branch=&category=


עיסת נייר
במהלך החוג נכין יצירות, נלמד שיטות בניית "מבנים" לבובות, חיות, 

מסכות קערות וכל העולה על הדמיון

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%AA+%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8&branch=&category=


ציור
הילדים.  של  והרגשי  הפנימי  עולמם  לביטוי  נפלאה  דרך  הוא  ציור 
הערך המנחה בחוג הינו הקשבה, ניהול דיאלוג למציאת סגנון הציור 
במסגרת  והמתאים.  הנכון  בקצב  והתקדמות  ילד/ה  לכל  המתאים 
החוג המשתתפים לומדים טכניקות כגון פרופורציה, אור וצל, מעברי 

צבעים ועוד.

לפרטים 
והרשמה

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונוף איילון-שעלבים

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8&branch=&category=


אומנות ויצירה
חוג יצירה ייחודי המשלב מגוון נושאים מתחום האומנות השימושית. 
המפגש עם האומנות שם דגש על התנסויות בחומרים שונים ובטכניקות 
מגוונות, המחדדות חשיבתיים ומתן גירויים לעבודה יצירתית בתחומים 

שונים, כשעיקרה מפגש חווייתי, יצירתי, תורם ומהנה. האומנות היא
עצמי  לביטוי  אמצעי  תהליכים  מאפשרת  האומנות  וגרייה.  תחושה 
ולהעצמה אישית המפתחת כישורים קוגניטיביים, מוטוריים, חברתיים 
ורגשיים. במפגשים נכיר ונתנסה במגוון רחב של חומרים, כגון פסיפס,

אישי,  בעיצוב אלבום  יתנסו  הבוגרים  ילדי קבוצת  ועוד.  ציור  עץ,  על 
עציצים מעוטרים ועבודות מגוונות נוספות.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

לפרטים 
והרשמה

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+&branch=&category=


נגרות
העבודה בעץ מסייעת לשיפור במוטוריקה, לחיזוק שרירים ולתרגול 
דחיית סיפוקים. הסיפוק וההנאה במהלך העבודה למראה מוצר נאה 

ושימושי מעניקים תחושת הצלחה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA&branch=&category=


מוסיקלי
"מוסיקלי" בית ספר למוסיקה של המועצה האזורית גזר, פותח דלת 
לעולם המופלא של המוסיקה, לילדים, בני נוער ומבוגרים המבקשים 
פרטניים,  חוגים  בשירה.  או  נגינה  בכלי  מוסיקלית  השכלה  לרכוש 

הרכבים מוסיקלים, מוסיקה לגיל הרך וסדנת מוסיקה לגמלאים

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים 
ובחוגים ביישובים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C&branch=&category=


חוגים ביישובים
 המועצה מנגישה מגוון פעילויות וחוגים בישובים 

לגיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים ובני הגיל השלישי.

אקרובטיקה   | חולדה   - ומרקמים  רקמה  סדנת   | גזר   - טאקוונדו 
יד   - למבוגרים  מוסיקה  סדנת   | גזר   - בייסבול   | חולדה   -
 | ביל"ו  כפר  חולדה,  פתחיה,   - הרך  לגיל  מחול   | רמב"ם 
 | סרני  נצר   - ופסנתר  קול  פיתוח  גיטרה,   | חולדה   -  ג'ודו 

צורפות - משמר איילון | ברידג' - משמר איילון

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

חוגים בישובים לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D&branch=%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D&category=


חוגים מיוחדים 
 המותאמים לילדים
עם צרכים מיוחדים

מגוון פעילויות המשלבות ומחברות בין האוכלוסיות השונות במועצה.
בין החוגים ניתן למצוא

 חוגי ספורט, רכיבה טיפולית, פסיכודרמה, אילוף כלבים, 
וטרינר צעיר, אילוף סוסים, גינון, קיימות וטבע

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונען לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&branch=&category=


מגוון חוגים המותאמים גם לילדים עם צרכים מיוחדים*

*הסדרים עם כל קופות החולים

בשיתוף החווה של דני מושב סתריה

רכיבת סוסים - רכיבה רגילה/טיפולית | חוג וטרינר צעיר | המאלף 
הצעיר - אילוף כלבים וסוסים | חוג גינון, קיימות וטבע | חוג ליטוף 
לגילאי גן | חוג בוקר מיוחד לגימלאים - מפגשים מהסוג השלישי 

נטורופתיה, תזונה טבעית, תזונה סינית ואורח חיים בריא

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

fr
ee

pi
k

ותיקים ונהנים
חוגים לגימלאים

לפרטים 
חוגים בישוביםוהרשמה

חדש!

חוגים מיוחדים 
משולבים

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&branch=&category=


ציור למבוגרים
לאלה  מיועד  ורישום.  ציור  של  טכניקות  במגוון  והתנסות  לימוד 
המרגישים צורך לקחת זמן לעצמם לפתח ולהעשיר את עולמם הפנימי.

חוגי בוקר וערב לבחירה

לפרטים 
והרשמה

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8+%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D+&branch=&category=


קורס תכשיטנות עשיר ומגוון ברמה גבוהה. לימוד עיצוב תכשיט ע"י 
והעיצוב  ומסורתיות משלב התכנון  עבודה שונות, חדשות  טכניקות 

ועד תכשיטים מוגמרים.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

צורפות

חוגים בישובים לפרטים 
והרשמה

fr
ee

pi
k

חדש!

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA&branch=&category=


לא  וחומרים  בטכניקות  שימוש  על  בדגש  ורקמה,  טקסטיל  סדנת 
שגרתיים - בדים, נייר, ניילונים עלים ועוד.

8 מפגשים אחת לשבוע בימי רביעי 3.11.21 - 22.12.21
9:30-12:00 | בחולדה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

fr
ee

pi
k

חדש!

סדנת רקמה 
ומרקמים

לפרטים 
וותיקים ונהניםחוגים בישוביםוהרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%94&branch=&category=


דרמה ותיאטרון 
לנשים

תוך  והתאטרון  הדרמה  עולם  עם  והכרות  וקבוצתית  אישית  חוויה 
התנסות בתרגילי משחק, אימפרוביזציות, שימוש בטקסט ועוד

בימוי: איילת בוחבוט־קפלה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94+%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D&branch=&category=


 תאטרון
"המקל והגזר"

תאטרון קאברט קהילתי לאוכלוסיה הבוגרת +22
והנגשה.  העמדה  שירה,  משחק,  הראשון,  מהרגע  הפקה  על  עבודה 

מחזות קלאסיים ומקוריים עם הבמאי עידו דגני

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

fr
ee

pi
k

חדש!

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99&branch=&category=


חבורת הזמר
למבוגרים

וטנור,  אלט  על  בדגש  מקהלה,  בשירת  רקע  בעלי  וזמרות  זמרים 
מוזמנים להצטרף ולשיר עימנו.                      

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%96%D7%9E%D7%A8&branch=&category=


ברידג'
משחק חברתי המשלב שיתוף פעולה, חשיבה ותכנון ובעיקר הנאה 

מרובה.

קבוצת מתחילים - בוקר | קבוצת מתקדמים - ערב

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

חוגים
ביישובים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92%27&branch=&category=


הורה גזר
להקת המחול הבוגרת מרחיבה את פעילותה ומגייסת רקדנים נוספים, 

שהריקוד וההופעה בנשמתם.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: 
בית חשמונאי ונען

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94&branch=&category=


המוסיקה בכלל והשירים בפרט, מהווים פס קול של מי שאנחנו ומה 
שאנחנו, מילדותינו ועד היום.

 17.10.21  -  12.12.21 התאריכים  בין  מפגשים   8 בת   סדנא 
09:30-11:00 | מועדון יד רמב"ם | בהנחיית טל בן אור

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

fr
ee

pi
k

חדש!

סדנת מוסיקה לגימלאים 
"פס הקול של החיים"

לפרטים 
וותיקים ונהניםחוגים בישוביםוהרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94+%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D+&branch=&category=


נען

כרמי 
יוסף

עזריה

נוף 
איילון

בית 
חשמונאי מצליח

ישרש

חולדה

גזרשת
פרויקט ספורטיבי חברתי המיועד לנשים בלבד. המשחק מבוסס על 
הקבוצות  לאחת  להצטרף  מוזמנות  המועצה  נשות  הכדורשת.  חוקי 

לפעילות ספורטיבית מהנה ותחרותית.

במסגרת הפרויקט מתקיימת ליגה בין ישובי המועצה
לפרטים נוספים: הילה כהן-גולן, רכזת גזרשת  058-5555644

לפנות  מוזמנים  לפרויקט  להצטרף  המעוניינים  נוספים  יישובים 
למחלקת הספורט

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים ונען לפרטים 
והרשמה

נען

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%A9%D7%AA&branch=&category=


חוגי סטודיו 
למבוגרים

מגוון של חוגי סטודיו TRX, חיטוב, בטן ישבן ירכיים, עיצוב דינאמי, 
פלדנקרייז, פילאטיס ויוגה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

 מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי 
ונוף איילון-שעלבים )נשים בלבד(

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99+%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95&branch=&category=


ספינינג
בחוג ספינינג נעבוד על מרכיבי הכושר הגופני בדגש על סבולת 

אירובית בעצימויות משתנות.
את  המגבירה  וסוחפת  קצבית  מוסיקה  בליווי  נעשה   האימון 

חווית האימון.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

חדש!

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92&branch=&category=


כושר גופני
לגברים

הפעילות  לגברים.  ספורט  ופעילויות  מרכיבים  מגוון  המשלב  אימון 
מתבצעת על ידי מדריך מקצועי עם מגוון רחב של ציוד ליצירת חוויה 

משמעותית ומגוונת בקרב המתאמנים

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

מתקיים בשלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8+%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99+&branch=&category=


טניס שולחן
לגיל השלישי

מפגש ספורטיבי וחברתי לגיל השלישי בשעות הבוקר. טניס שולחן 
הריכוז,  ויכולת  הנפשי  החוסן  את  מעלה  עין-יד,  תיאום  את  משפר 
מקל על המפרקים, מחזק את שרירי הזרועות, הרגליים וכוח הליבה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

 מתקיים 
בשלוחת נען

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1+%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F&branch=&category=


חוגים בישובים
לפרטים 
והרשמה

נצר סרני
התעמלות לגיל השלישי
יום שלישי בשעה 10:15 

בהדרכת: שולי וידר

כפר בן נון
פילאטיס

יום חמישי 9:30
בהדרכת רונית זיידמן

נען
התעמלות בונה עצם

יום שלישי 9:00
בהדרכת: שולי וידר

חולדה 
אימון גוף-נפש

יום חמישי 10:30
בהדרכת: תמיר קורן

כרמי יוסף
התעמלות לגיל השלישי

יום רביעי 8:30
בהדרכת: ליודמילה פטחוב

פעילות גופנית חדש!
לגיל השלישי

אגף קהילה, באמצעות מחלקת הספורט, ומחלקת הרווחה עם הפנים לקהילה.
השנה, נקיים פעילות גופנית בקרב תושבי גזר לבני הגיל השלישי.

בחמישה  מתקיימת  מוסמכים,  מאמנים  ידי  על  המתבצעת  הגופנית,  הפעילות 
יישובים שונים במועצה.

וותיקים ונהנים

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99&branch=&category=


אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

פרטים והרשמה באתר המועצה - פורטל חוגים
מחלקת ספורט 08-9274005 | מחלקת חוגים 08-9274007 | אגף קהילה

ותיקים ונהנים - גימלאי מ.א. גזר

משמר איילון

סתריה

נוף איילון-שעלבים
יום שני

יום שני

יום ראשון

יום ראשון

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי יום ראשון

יום ראשון יום שני

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

ימי ראשון 
ושלישי

07:00-08:00
פילאטיס

19:30-20:30
תיאטרון 

לנשים

10:00-12:00
ציור

08:30-10:30
טניס שולחן

08:30-09:30
התעמלות 

לגיל השלישי

09:30-10:30
פילאטיס

10:15-11:15
התעמלות 

לגיל השלישי

09:00-10:00
התעמלות בונה עצם

09:30-11:00
חוות דני
מפגשים 

מהסוג השלישי
אורח חיים 
בריא לגיל 

השלישי

17:30-19:30
חוג ברידג' 
מתקדמים

10:00-12:00
חוג צורפות

09:45-11:45
קתדרה

19:15-20:15
פלדנקרייז

18:15-20:15
חבורת זמר

07:00-08:0
0

08:00-09:0
0

התעמלות 

בונה עצם

07:00-08:30

08:30-10:00

יוגה - 
2 קבוצות

07:00-08:00

08:00-09:00

פילאטיס - 

2 קבוצות

יום רביעי

בית חשמונאי

נען

כרמי יוסף

כפר בן נון

נצר סרני

חולדה

חוגים תשפ"ב

20:30-22:00
תיאטרון 
קהילתי

09:30-12:00
סדנת רקמה ומרקמים

10:30-11:30
אימון גוף 

ונפש

יד רמב"ם

יום ראשון

09:30-11:00
מוסיקה לגימלאים

סדנא בת 8 מפגשים
בין התאריכים 

17.10.2021-12.12.2021

10:30-12:30

חוג ברידג' 

מתחילים

סדנא בת 8 מפגשים
בין התאריכים 

3.11.2021-22.12.2021

וותיקים ונהנים לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=&branch=%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D&category=

