
חוגים 
בגזר

לילדים, נוער ומבוגרים

תשפ"ג 2022-2023

תחילת פעילות יום א' 4.9.22
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תושבות ותושבים יקרים,

אני שמחה להציג בפניכם את חוברת החוגים של המועצה לילדים, נוער, 

לכם  לאפשר  היתה  מטרתנו  תשפ"ג.  הפעילות  לשנת  ולוותיקים   +18

מגוון של חוגים ופעילויות, קרוב לבית כדי שלילדים ולנוער שלנו יהיו 

את כל האופציות לבחור להתפתח ולהתמקצע בענפי הספורט השונים, 

הסבתות  ההורים,   - לכם  ובמקביל  טכנולוגיה  או  באומנות,  במחול, 

והסבים - יהיו שפע של אפשרויות להשקיע גם בעצמכם.

בחוגים  הגילאים  לכל  המענים  את  להרחיב  כדי  במועצה  קהילה  אגף  צוות  פעל  השנה,  גם 

חדשים ומעניינים -תוכלו לראות הכל בחוברת.

ענף הכדורסל עובר מהפכה משמעותית. יצרנו שיתוף פעולה עם העמותה לקידום הספורט 

בתחומי המועצה האזורית גזר שמובילה את קבוצת הבוגרים הפועל גזר-נען בליגה א'. הפועל 

צוות,  אנשי  בלינקו,  רובי  על־ידי  מקצועית  ותנוהל  הכדורסל,  קבוצות  לכלל  תתרחב  גזר 

מאמנים ומאמנות מקצועיים ואיכותיים. המועדון יתן מעטפת מקצועית הכוללת אימוני כושר 

ופיתוח  קידום  חיזוק,  תזונתי, איתור,  ליווי  ופסיכולוגיית ספורט,  ייעודיים, אימונים מנטליים 

ונשים בהובלתה של טל מדמון. המועדון  ילדות, נערות  יכלול גם קבוצות  ספציפי. המועדון 

יבטיח יצירת המשכיות רציפה מקבוצות הגן, ללמידת בסיס איכותי של כדורסל, ועד לקבוצות 

בוגרים ונשים עם קהל אוהדים שיגיעו לצפות במשחקי הליגה מדי שבוע, דרך איתור ופיתוח 

קבוצת ספורטאים מצטיינים בהובלתו של שחקן ליגת העל רביב לימונד; וחשוב מכל, יצירת 

אגודה שבאמצעות הספורט תיצור מעטפת קהילתית, התנדבותית, חינוכית וחיבור לקהילת 

מועצה אזורית גזר כולה.

ענף המחול גם הוא עובר התחדשות ושינוי משמעותי בהובלתה של עדי אזולאי המנהלת את 

ואיכותי לכלל  וייתן מעתה מענה מקצועי  המרכז למחול "בתנועה מתמדת". המרכז מתרחב 

ומרענן  חדש  ומורות  מורים  צוות  עם  המועצה  של  נוספים  יישובים  ומספר  החוגים  שלוחות 

וכמובן במגוון תחומי מחול חדשים.

בנוסף, נפתח חוג ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים בהובלתו של רותם סלע, תושב נען, שמוביל 

לילדות,  ייחודיות  ספורט  פעילויות  על  דגש  שימת  ועולמיות.   ארציות  לתחרויות  ספורטאים 

נערות ונשים על ידי הקמת נבחרת התעמלות אמנותית תחרותית לילדות ונערות, הקמת קבוצת 

ג'ודו לבנות, כמובן קבוצות ליגת גזרשת והכדורגל המסורתיות שלנו שממשיכות בפעילות.

אני מזמינה אתכם להיכנס לפורטל להתרשם - ולהרשם.

שלכם, 

רותם ידלין  ראשת המועצה



תושבות ותושבים יקרים!

אני נרגש להשיק את חוברת החוגים לשנה החדשה תשפ"ג 2022-2023 

לילדים,  והעשרה  ספורט  ופעילויות  חוגים  של  עשיר  מגוון  המציעה 

עם  ולאוכלוסייה  הוותיקה  האזרחים  לאוכלוסיית  למבוגרים,  לנוער, 

צרכים מיוחדים.

המועצה מאמינה שהחוגים צריכים להיות נגישים לכל, על כן ממשיכה 

המועצה ומפעילה מערך לוגיסטי מורכב של הסעות, ללא כל תמורה, 

כך שכל ילד או ילדה במועצה יוכלו להגיע לכל חוג בו יחפצו ולשוב לביתם בשלום.

צוות האגף בשיתוף הנהלת המועצה עובד נמרצות על מנת לתת מענה רחב ומקצועי ושואף 

לחדש ולגוון בכל עת.

השנה אנו מתחדשים ומובילים שינוי מקצועי בשני תחומים משמעותיים: הכדורסל והמחול.

איכותי  ומורות  מורים  בצוות  מחול,  תחומי  במגוון  מתחדש  מתמדת"  "בתנועה  המחול  מרכז 

ומקצועי, ומרחיב את פעילותו ליישובים נוספים במועצה.

תהיה  גזר  הפועל  בעשור האחרון!  בספורט  המהפכה המשמעותית  את  עובר  הכדורסל  ענף 

מאגודות הכדורסל המובילות בארץ וזאת על ידי ניהול מקצועי של העמותה לקידום הספורט 

ומאמנות  מאמנים  צוות,  אנשי  בלינקו,  רובי  של  בהובלתו  גזר,  האזורית  המועצה  בתחומי 

מקצועיים ואיכותיים.

זו אני רוצה להודות לראשת המועצה הגב' רותם ידלין ולמנכ"לית המועצה הגב'  בהזדמנות 

– מנהלת החוגים  לעוסקות במלאכה  וכן  על תמיכתן בפעילות הענפה של האגף  טל  כרמל 

הגב' שירה מנשה, מנהלת מחלקת הספורט הגב' חן גורלניק-רדיע ומזכירת אגף קהילה הגב' 

קרן בן נון, אשר משקיעות ועובדות במסירות ונאמנות, מנצחות על צוות המורים, המאמנים 

והמדריכים של כל החוגים ועושות כל שביכולתן כדי שמערך החוגים יפעל לשביעות רצון 

כולם.

מאחל לכולנו שנת פעילות ענפה ומהנה.

בברכה ,

רותם אלקובי מנהל אגף קהילה

תרבות, ספורט, חוגים, ספריה ותרבות יהודית



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/


המועצה מסיעה את הילדים מהיישובים לשלוחות החוגים בבית 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/


הפועל גזר כדורסל
המשחקים  לעונת  שלנו  המועדון  מעטפת  את  בפניכם  להציג  גאים 

22-23 מגילאי גן ועד לקבוצות הבוגרים והנשים.

המועצה  בתחומי  הספורט  לקידום  העמותה  עם  המועצה  שת"פ 
האזורית גזר

לפרטים 
והרשמה

 מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נוף איילון-שעלבים,
נען, משמר דוד ויישובים נוספים

YA L L A  H A P O E L

עונת 2022/2023

הפועל גזר - עונת 22/23

רביב לימונד
מאמן פיתוח

יכולות אישיות

טל מדמון
 ראש תחום נשים
ורכזת לוגיסטית

מתן נאור
תזונאי ספורט

אורי שחורי
פיתוח הפן

החינוכי-מנטלי

דיגישארק
 קידום ופרסום

במדיות השונות

אלעד חדאד
 מאמן יכולות

גופניות

מעטפת המועדון

רובי בלינקו
מנהל מקצועי

יניב דולב
מנהל ביה"ס

לכדורסל

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%96%D7%A8/


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

שיפור היכולת האישית והביטחון העצמי

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונוף איילון-שעלבים
לפרטים 
והרשמה
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https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C&branch=&category=


קבוצת הכדורגל מתרחבת ופותחת את שעריה לנערות מגיל 16!
נשים  חבורת  עם  כדורגל  לאימוני  אלינו  להצטרף  אתכן  מזמינות 

ונערות שפשוט באות להנות!

האימונים יתקיימו מדי שבוע בימי רביעי בין השעות 19:00-20:30
אין צורך בניסיון מוקדם - המטרה היא להנות באמצעות כדורגל

ההגעה והפיזור לאימון הינם באופן עצמאי

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

קבוצת הכדורגל 
לנשים ונערות
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אוהבות כדורגל?אוהבות כדורגל?זה הזמן שלכן לבוא ולהנות

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C+%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA&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 

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

איגוד  של  רשמיות  בתחרויות  מתחרה  שלנו  האקרובטיקה  נבחרת 
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. 

לפרטים 
מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נען ובחוגים ביישוביםוהרשמה

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.

חדש!
 נבחרת התעמלות אמנותית 

עבור ספורטאיות המתאימות לתחרויות איגוד
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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.

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.

חדש!
 קבוצת בנות באימונה של גאיה בראור - מדליסטית אירופה 

ואלופת ישראל

נבחרת הג'ודו שלנו היא מהמובילות בארץ ומביאה הישגים מהגבוהים 
ביותר בתחרויות הרשמיות בארץ

לפרטים 
והרשמה

fr
ee

pi
k

 מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי, נען 
ובחוגים ביישובים

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


 אימוני ג'ודו
לבנות

אירופה תושבת המועצה ומדליסטית   באימונה של אלופת הארץ 
גאיה בראור ובניהולו המקצועי של יוסי ליפרמן

לפעמים בנות זקוקות לזמן של עצמן בספורט, כדי להרגיש קצת יותר 
בנוח ולהשתחרר. זו ההזדמנות שלכן החל מחודש ספטמבר יתקיימו 
בימי שישי בין השעות 12:00-13:00 אימוני ג'ודו המיועדים לבנות. 

רגשי  ליווי  של  מעטפת  גם  מקצועי  לאימון  מעבר  יכללו  האימונים 
ואימוני כושר מותאמים.

 ההגעה לאימונים והפיזור ממנו באופן עצמאי
פתיחת קבוצה מותנית ברישום מינימלי של נערות

 האימונים יתקיימו באולם הספורט הקטן בבית חשמונאי
כל נרשמת תקבל חליפת ג'ודו במתנה

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

חדש!

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%92%27%D7%95%D7%93%D7%95+%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA&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

צפריר קוממי  054-6444202 לפרטים נוספים 
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=


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

ידי איל קרפל, מאמן נבחרת ישראל לנוער למרוצים ברולרביידס.

מדי שנה אליפות ישראל ברולרבליידס נערכת במועצה לכל הגילאים

מתקיים 
בשלוחת נען

לפרטים 
והרשמה

רולרבלידס

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


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

האימונים מודרכים על ידי מאמנים המוסמכים לאימון קטינים.

החוג מתקיים במתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתי בבית חשמונאי.
מיועד לכיתות ד' - ו'

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

חדר כושר 
לילדים ונוער

fr
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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=


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.

מתקיים בקיבוץ גזר 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


המרכז למחול
עד  גן  מגילאי  ומסלולים  ריקוד  סגנונות  מגוון  מציע  למחול  המרכז 

בוגרים, עם מדריכים מקצועיים מהטובים בתחום.

 בין הסגנונות ג'אז, היפ הופ, מחול מודרני, אקרודאנס, 
מחול לגיל הרך, נבחרות ועוד.

במהלך השנה ישתתפו הרקדנים/יות בתחרויות, הופעות וסדנאות.

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

לפרטים 
והרשמה

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
ורובוטיקה - נלמד איך דברים עובדים, מהם העקרונות,  הייטק לגו 
החוקים והכוחות הפועלים. נחקור ונבין מהו עקרון המנוף, איך לחסוך 
ולהמיר כוחות. מה קורה כשדברים מסתובבים? בכל מפגש נמחיש 
את הנלמד בבניית דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, 
מכונית מרוץ, מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד דברים שילדים אוהבים.

לגו קט - חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה ובניית דגמים 
בלגו הנדסי. החוג מצוין כהכנה לכיתה א' ומקדם את הילדים בארבעה 
תחומי התפתחות עיקריים: חברתי, מוטורי, רגשי ושכלי. לומדים לעבוד 

בשיתוף פעולה, משפר את המוטוריקה והתמודדות עם אתגרים.

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

לפרטים 
והרשמה

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


עידוד  על  דגש  שמה  אשר  חברה  בע"מ",  מדעים  "אתגר  בהדרכת 
דרכי  ושילוב  נוער  ובני  ילדים  בקרב  המדעי־טכנולוגי  החינוך 

חשיבה מקוריות בסגנון הוראה חדשני.

באלקטרוניקה,  יסוד  במושגי  ידע  המקנה  חדשני  טכנולוגי  חוג 
וסדר הבנת פעולות עבודה  דיוק  יכולות מוטוריות עדינות,  פיתוח 
שבהרכבת המשתתף. בחוג נבנה אזעקה לחדר, קובייה אלקטרונית, 
גם  מועבר  החוג  ומרתקים.  מיוחדים  פרויקטים  ועוד  אורגנית 
בשיטת  למידה  המאפשר  המדריך  של  החכם  הלוח  באמצעות 

ההקרנה הניידת של מהלכי השיעור.

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

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.

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=


שחמט לילדים
משחק חשיבה מהוותיקים והחכמים בעולם.

שונות. ואסטרטגיות  טקטיקות  השחמט,  חוקי  את  נלמד  בשיעור 
שחמט מפתח לילד ריכוז, סבלנות, היגיון, חשיבה קדימה. בקבוצה 
יתקיימו  השנה  במהלך  ומתקדמים.  למתחילים  חלוקה  תהיה 

תחרויות ואירועים.

מתקיים בשלוחת: בית חשמונאי לפרטים 
והרשמה

free
pik

חדש!

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A9%D7%97%D7%9E%D7%98+%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&branch=&category=


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

שבועית מגוונת, סדנאות הישרדות ועוד.

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, מופע בסוף שנה ועוד. 
בימוי: איילת בוחבוט־קפלה

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=


ציור
ניצור  מהתבוננות.  ולרשום  לצייר  נלמד  שנתי  בקורס  ציור!  לדעת 
ציורי דיוקן, טבע דומם ונוף. נתחיל מציור פיגורטיבי נאמן למציאות 
ככלי  הדמיון  על  המבוסס  וחופשי  מופשט  ציור  מיצירת  גם  ונהנה 
וגם באמנות עכשווית  נתבונן באמנות העבר  ולביטוי עצמי.  להבעה 

ונלמד טכניקות שונות לעשייה חזותית.

לפרטים 
והרשמה

מתקיים בשלוחות: בית חשמונאי ונוף איילון-שעלבים

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


קומיקס
ואיך  דמות?  של  מאפיינים  הם  מה  קומיקס?  דמויות  מציירים  איך 

אפשר לספר סיפור בציורים?

מוכרות   קומיקס  דמויות  לצייר  נלמד  ומשעשעת  חווייתית  בסדנא 
ונמציא גם דמויות חדשות משל עצמינו. בואו להנות ולצחוק יחד עם 
יובל כספי  )צייר, מאייר ועסקן קומיקס בכיר( אשר ילווה אתכם עד 

ליצירת דמות הקומיקס המושלמת שלכם

מתקיים בשלוחת: בית חשמונאי לפרטים 
והרשמה

חדש!

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


אומנות ויצירה
חוג יצירה ייחודי המשלב חומרים וגישות מתחום האומנות והיצירה.

נשתמש  וכד'.  תפירה,  שזירה  הדפס,  כגון  שונות  בטכניקות  נתנסה 
במגוון רחב של חומרים כגון עץ, בדים, חרוזים, נייר, חומרים מהטבע, 
ממוחזרים ועוד. תוך כדי יצירה המעודדת חשיבה מקורית, מפתחת את 
הדמיון ואת יכולת הביטוי האישית והייחודית של כל ילד וילדה, נעצים 
את עצמנו ונפתח כישורים קוגניטיביים, מוטוריים, חברתיים ורגשיים.

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
לראות את הילד שלך חוזר מאושר מהחוג, ובידיו יצירת עץ יפהפייה 
צעצוע שהכין לגמרי בעצמו, או כלי שימושי לבית, לראות את הגאווה 
על פניו. היצירה בעץ נותנת סיפוק והנאה, מיומנות, פיתוח מוטוריקה, 
מה  כל  הבא.  לאתגר  לעבור  וחשק  מסוגלות  תחושת  עצמי,  ביטחון 

שילד צריך.

מתקיים בשלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

freep
ik

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


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

הרכבים מוסיקלים וסדנת מוסיקה לגמלאים

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

טאקוונדו - גזר | החווה של דני - סתריה | אקרובטיקה - חולדה 
| בייסבול - גזר | מחול לגיל הרך - בית עוזיאל, כפר ביל"ו | ג'ודו 
 | סרני  נצר   - ופסנתר  קול  פיתוח  גיטרה,  לגו,  הייטק   | חולדה   - 
מניעת פציעות - נצר סרני | צ'י קונג - חולדה | פילטיס - כפר בן נון 

| התעמלות בונה עצם - נען, גני הדר | ברידג' - משמר איילון

חוגים  ביישובים 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

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

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

לפרטים 
והרשמה

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


מגוון פעילויות וחוגים 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

fr
ee
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ותיקים ונהנים
חוגים לגימלאים

לפרטים 
חוגים  ביישוביםוהרשמה

חוגים מיוחדים 
משולבים

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=דני&branch=&category=


ציור למבוגרים
בקורס שנתי נלמד לצייר ולרשום מהתבוננות. ניצור ציורי דיוקן, טבע 
דומם ונוף. נתחיל מציור פיגורטיבי נאמן למציאות ונהנה גם מיצירת 
ולביטוי  להבעה  ככלי  הדמיון  על  המבוסס  וחופשי  מופשט  ציור 
ונלמד טכניקות  וגם באמנות עכשווית  נתבונן באמנות העבר  עצמי. 
שונות ומגוונות  לעשייה חזותית. אקריליק שמן צבעי מים.  כל אחד 

מהמשתתפים יפתח את השפה שלו והנושאים שלו

לפרטים 
והרשמה

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

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=


 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

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה
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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. בהנחיית המנצח רון גנג

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 מתקדמים - ערב

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=


שחמט למבוגרים
שחמט- משחק חשיבה מהוותיקים והחכמים בעולם. בשיעור נלמד 

פתיחות, טקטיקות וסיומי משחק.

 תחרויות אישיות וקבוצתיות, משחקי בית וחוץ. 
קבוצה למתחילים ומתקדמים.

מתקיים בשלוחת: בית חשמונאי לפרטים 
והרשמה

free
pik

חדש!

https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=%D7%A9%D7%97%D7%9E%D7%98+%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D&branch=&category=


הורה גזר
יודעות לרקוד? אוהבים להופיע? מקומכם.ן איתנו.

ומגייסת  להקת המחול הבוגרת של המועצה מרחיבה את פעילותה 
רקדניות ורקדנים נוספים.

מתקיים בשלוחת נען לפרטים 
והרשמה

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


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

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

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


חוגי סטודיו 
לגילאי +18

מגוון של חוגי סטודיו TRX, פלדנקרייז, פילאטיס, יוגה, סלסה, היט, 
קור ומתיחות, קנגו ג'אמפ, ניה, ארובי דאנס, עיצוב וחיטוב, זומבה

מתקיים בשלוחות: נוף איילון-שעלבים )נשים בלבד( 
ובית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה
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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.
הכושר  בחדר  מנויים  להיות  האפשרות  תינתן  לחוג  לנרשמים 

המועצתי ללא תוספת תשלום.

מתקיים בשלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה
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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

מתקיים בשלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

free
pik

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
לגימלאים

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.

 מתקיים 
בשלוחת נען

לפרטים 
והרשמה

free
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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=


נצר סרני
חיזוק הגוף ומניעת פציעות

יום ראשון 11:00 
בהדרכת: הדס פפקין

כפר בן נון
פילאטיס

יום חמישי 9:30
בהדרכת רונית זיידמן

נען
התעמלות בונה עצם

יום שלישי 9:30
בהדרכת: שולי וידר

טניס שולחן לגימלאים
יום ראשון 8:30-10:30
בהדרכת: שחר גינסברג

חולדה 
צ'י קונג

יום חמישי 10:00
בהדרכת: טל נחום

גני הדר 
התעמלות בונה עצם

יום שלישי 11:00
בהדרכת: שולי וידר

נוף איילון - שעלבים
חוגי התעמלות לגימלאים

בכל ימות השבוע

 פעילות גופנית
לגימלאים

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

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

חוגים ביישובים
לפרטים 
נוף איילון-שעלביםוהרשמה וותיקים ונהנים
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https://www.gezer-region.muni.il/activities/?free_text=ותיקים+ונהנים&branch=&category=


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

ותיקים ונהנים - גימלאי מ.א. גזר

ספריה אזורית גזר נוף איילון-שעלבים
יום שני

יום שני

יום ראשון

יום חמישייום ראשון

לפרטים נוספים: מימי אבקסיס 08-9274098

יום ראשון

יום שלישי

יום חמישי

יום ראשון

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

ימי ראשון 
ושלישי

07:00-08:00
פילאטיס

סדנא ללימודי 
עגנון

מפגשי 
ביבליותרפיה

סדנת שירת 
המיתוס

08:30-10:30
טניס שולחן

11:00-12:00
התעמלות 
בונה עצם

09:30-10:30
פילאטיס

11:00-12:00
חיזוק הגוף 

ומניעת פציעות

09:30-10:30
התעמלות בונה עצם

09:45-11:45
קתדרה

20:00-21:00
שחמט

19:15-20:15
פלדנקרייז

19:00-21:30
ציור

18:15-20:15
חבורת זמר

19:30-20:30
ניה

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

גני הדר

חולדהכפר בן נון

משמר איילוןנצר סרני

חוגים תשפ"ג

20:00-22:00
תיאטרון 
קהילתי

10:00-11:00
צ'י קונג

17:30-19:30
חוג ברידג' 
מתקדמים

סתריה

יום ראשון

ותיקים ונהנים לפרטים 
והרשמה

09:30-11:00
חוות דני

מפגשים מהסוג השלישי
אורח חיים בריא לגיל השלישי

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=

