
חוגים בגזר
לילדים, נוער ומבוגרים

תשפ"א 2020-2021



תושבים ותושבות יקרים.

בהתרגשות גדולה אני גאה לפתוח את שנת החוגים תשפ”א.

בתוך התקופה המאתגרת בה אנו חיים, חשוב לנו ליצור שגרה גם בתנאים החדשים ולפתוח את 

שנת החוגים.

החוגים יתקיימו תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות, ושמירה על בריאות כולנו.

כבכל שנה אנו מציעים לכם מגוון רחב של פעילויות פנאי בתחומי הספורט, מוסיקה והעשרה.

השנה דאגנו להביא, בנוסף לפעילות הטובה והמוכרת, גם תחומי עניין חדשים לכל הגילאים כמו 

-  רכיבת סוסים, קרמיקה, להקת מחול למבוגרים, תיפוף למבוגרים ועוד.

בנוסף השנה נמשיך ונפתח גם את החוגים לילדים עם צרכים מיוחדים.

למערך החוגים הוכנס שינוי מהותי נוסף  - מהשנה בנוסף למרכזי החוגים יופעלו חוגים גם בחלק מיישובי המועצה. 

האגף השקיע רבות במחשבה וביצירתיות על מנת לקיים את מערכת החוגים העשירה והמגוונת לכלל הציבור, ילדים, בני נוער 

ומבוגרים בהתאם להוראות ולכללים. כולי תקווה שכל אחת ואחד מכן יימצא פעילות המתאימה לצרכיו ולהעדפותיו.

אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לפעילות העשירה והמגוונת.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לראשת המועצה הגב’ רותם ידלין ולמנכ”לית המועצה הגב’ כרמל טל על תמיכתן בפעילות הענפה 

של האגף וכן לעוסקות במלאכה - מנהלת החוגים הגב’ זוהר בן שימול, מנהלת מדור הספורט הגב’ חן גורלניק - רדיע ומזכירת 

אגף קהילה הגב’ רותם אלקיים, אשר משקיעות מאמצים רבים על מנת להביא עד אליכם את החוגים הטובים ביותר ועושות ככל 

שביכולתן לטובת הצלחת מערך החוגים.

בברכת בריאות איתנה והנאה רבה,

רותם אלקובי מנהל אגף קהילה 

תושבות ותושבים יקרים,

אני שמחה להציג בפניכם את פורטל החוגים של המועצה לשנת תשפ"א. צוות אגף הקהילה במועצה בנה 

תוכנית המשקפת בתוכה את הלך הרוח שלנו - קהילה למען קהילה, שמעניקה מגוון רחב של אפשרויות 

לצמוח, ללמוד, להתפתח וכמובן להנות.

מחלקות  בשאר  כמו  אבל  הקרוב.  העתיד  את  לתכנן  עלינו  ומקשה  איתנו,  כאן  עדיין  הקורונה  נכון, 

המועצה, אנו מנסים לייצר שגרה לצד שמירה על ההנחיות. חשוב לנו להדגיש שהחוגים יתקיימו בהתאם 

להוראות משרד הבריאות ועל פי כל ההנחיות. 

סוסים,  על  רכיבה  בינהם  מהם,  להנות  תוכלו  וילדכם  שאתם  חדשים,  חוגים  מספר  מוצעים  השנה 

בייסבול-סופטבול, קרמיקה, עיצוב תלת מימד ועוד. חשוב לנו במועצה לתת לילדים אפשרויות העשרה 

לאחר שעות הלימודים. אין ספק שהחוגים מוסיפים לילדים שלנו כישורים חברתיים, יצירתיות, בטחון עצמי, יכולת חשיבה מחוץ 

לקופסא ועוד ערכים רבים לצד ההנאה הרבה שהם מפיקים.

ומוזיקה  אומנות  ספורט,  בפעילויות  להתנסות  אופקים,  להרחיב  מבקשת  שלנו  הבוגרת  האוכלוסייה  גם  הילדים,  רק  לא  אבל 

ולהיות חלק מהקהילה. במיוחד בשבילכם הרחבנו השנה את חוגי ההעשרה גם למבוגרים שמוזמנים להצטרף למקהלה, ללהקת 

המחול, להתאמן בטניס שולחן, להתעמל ולחזק את השרירים, לשחק כדורגל או לתופף בלהקה כמו שתמיד חלמו.

צוות אגף הקהילה השקיע מחשבה רבה בבניית מכלול אפשרויות מגוון ויצירתי, ובראשו החוגים לילדים עם צרכים מיוחדים 

שמתרחבים השנה לבישול, פסיכודרמה, ספורט, רכיבת סוסים טיפולית וכלבנות.

אני מזמינה אתכם להיכנס לפורטל ולהתרשם מהשפע. מאחלת לכם שנת פעילות מלאה בלמידה, חשיבה מחוץ לקופסא, הנאה 

מרובה לצד חיבור לקהילה. 

שלכם, 

רותם ידלין  ראשת המועצה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 



נהלים | חופשות | הסעות
לפרטים

https://www.gezer-region.muni.il/197/


כדורסל

קבוצות הליגה יתמקדו בשיפור יכולת משחק במסגרת ליגות סדירות 
של איגוד הכדורסל בישראל.

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

לפרטים 
והרשמה

שלוחת
נען

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577960803-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577958969-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C/


אתלטיקה קלה
חוג אתלטיקה והעשרה מוטורית לילדים המבוסס על תכנית ייחודית 
בתרגילים  יתנסו  הילדים  בחוג  הילדים.  לצרכי  במיוחד  המותאמת 
שונים במגוון אפשרויות מוטוריות. שיפור רמת השליטה בגוף ואיכות 

התנועה וחינוך לאורח חיים בריא וספורטיבי.

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1596049787-%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%94/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%94/


התעמלות אומנותית
התעמלות אומנותית היא ספורט מאתגר וחוויתי. הענף דוגל בעבודה 

מדויקת, פיתוח חוש קצב, יציבה נכונה והתנסות במגוון מיומנויות.

ענף זה בעל יופי ואלגנטיות, ומבוסס על בלט, אקרובטיקה וכושר גופני.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/
https://www.gezer-region.muni.il/%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/


גזרשת
פרויקט ספורטיבי חברתי המיועד לנשים בלבד. המשחק מבוסס על 

עקרונות חוקי כדורשת.

במסגרת הפרויקט מתקיימת ליגה בין ישובי המועצה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577961229-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577959540-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%98/


קפוארה
פיתוח  שירה,  מוזיקה,  עצמית,  הגנה  המשלבת  לחימה  אמנות 
קואורדינציה, גמישות, ביטחון עצמי, ריכוז, כוח ויכולות אקרובטיות

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577960812-%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%94/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1596049743-%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%94/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%94/


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

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

קיבוץ
חולדה

שלוחת
נען

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%92-%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%92-%D7%95%D7%93%D7%95/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577955652-%D7%92-%D7%95%D7%93%D7%95/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577960785-%D7%92-%D7%95%D7%93%D7%95/


אקרובטיקה
בית ספר להתעמלות קרקע ולאקרובטיקה הדוגל באמונה כי כל אחד 
שיווי  זריזות,  גמישות,  על  עבודה  תתבצע  באימונים  להתעמל.  יכול 

משקל, כוח, אוריינטציה ועוד.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

לפרטים 
והרשמה

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

שלוחת
נען

קיבוץ
חולדה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577960773-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577955642-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2/


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 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577958961-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C/


חוגי סטודיו
מגוון של חוגי סטודיו לגילאי 18+: 

 פילאטיס, עיצוב, זומבה, בונה עצם, רצועות התנגדות, יוגה,
LIFE DANCE, פלדנקרייז ואימוני סטודיו לנערות 14+

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577959513-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95/


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

לערכים של שיתוף פעולה, מצוינות והתמדה 

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577960795-%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577958952-%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1/


הכנה לצה"ל 
כושר קרבי

בפרט  הצבאי  השרות  לאתגרי  ומנטלית  פיזית  הכנה  כולל  החוג 
והחיים בכלל.

הפעילות מועברת ע"י מדריכים מנוסים, יוצאי יחידות מובחרות ובעלי 
רקע פיקודי בצה"ל.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%90/


טריאתלון
ענף ספורט אולימפי המשלב שלושה סוגי ספורט: שחייה, רכיבה על 

אופניים וריצה.

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%9F/


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

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D/


טניס שולחן
לגיל השלישי

שולחן  טניס  הבוקר.  בשעות  לגמלאים  וחברתי  ספורטיבי  מפגש 
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 

שלוחת
נען

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/344/


"בוקרים צעירים" 
רכיבת סוסים

של  החיים  אורח  על  למידה  סוסים,  על  קבוצתיים  רכיבה  שיעורי 
הסוס וצרכיו, טיפול וטיפוח הסוס, שפת הגוף של הסוס, איכוף הסוס 
והכנתו לרכיבה, שיעורי וטרינריה, משחקי בוקרים, בישול ומחנאות 

שטח, הפעלות יצירה, משחקי חברה בטבע ופעילות במשק חי.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/


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 

שלוחת
קיבוץ גזר

לפרטים 
והרשמה

החוג יתקיים במגרש הבייסבול בקיבוץ גזר
הסעות יתבצעו לילדי שלוחת בית חשמונאי

ההרשמה ע"י המנהל המקצועי אביב יעקב  054-2608644 

https://www.gezer-region.muni.il/1006/


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

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

חוגים 
בישובים

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

שלוחת
נען

https://www.gezer-region.muni.il/986/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577879069-%D7%91%D7%99-%D7%A1-%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577879148-%D7%91%D7%99-%D7%A1-%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C/


ריקודי עם 18+
חוג ריקודי עם לנשים בחלוקה לקבוצות מתחילות ומתקדמות

צילום: לע"מ

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/


הורה גזר
להקת מחול למבוגרים

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

צילום: ויקיפדיה

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/264/
https://www.gezer-region.muni.il/264/


חוגים מיוחדים 
 מותאמים לילדים

עם צרכים מיוחדים
מגוון פעילויות המשלבות ומחברות בין האוכלוסיות השונות במועצה.

בין החוגים ניתן למצוא
חוגי ספורט, רכיבה טיפולית, בישול ופסיכודרמה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577879159-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/


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

מרובה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92/


חבורת הזמר
למבוגרים

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

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/265/


דרמה ותאטרון 
נשים

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

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%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/


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 

שלוחת
נען

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577959788-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-%D7%9C%D7%92%D7%95/
https://www.gezer-region.muni.il/0-1577956601-%D7%9C%D7%92%D7%95-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-%D7%9C%D7%92%D7%95/


רובוטיקה
במהלך  התחבורה  התפתחות  את  המלווה  חוויתי  טכנולוגי  חוג 
מתחומים  פועלים  דגמים  של  סדרה  ייבנו  המשתתפים  ההיסטוריה. 

שונים בענף התחבורה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577959804-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/


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 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577959796-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/


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

שבועית מגוונת, סדנאות הישרדות ועוד.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/


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

באביזרים ובתלבושות ועוד.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577959779-%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F/


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 

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/


ציור
חוג חוויתי הכולל את למידת עקרונות הציור. ציור מתוך התבוננות 

וציור בסגנון ריאלסטי על קנווס עם צבעי אקריליק

לפרטים 
והרשמה

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

אגף קהילה
תרבות |  נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D/


ציור מבוגרים
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

שלוחת
בית חשמונאי

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/0-1577953962-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D/


אומנות ויצירה
חוג יצירה ייחודי המשלב מגוון נושאים מתחום האומנות השימושית. 
נכיר ונתנסה במגוון רחב של חומרים כגון: פסיפס, מפיות, עץ, ציור ועוד.

לפרטים 
והרשמה

שלוחת
בית חשמונאי

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94/


עיצוב
ומיניאטורה

מיניאטורית  מימדים,  תלת  מעוצבים  פריטים  ונעצב  ניצור  בחוג 
שעוצבו  ייחודיים  קארדסטוק  דפי  באמצעות  שימושיים  וחפצים 

במיוחד למטרה זו.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נען

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/0-1595760268-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93/


מוסיקלי
גזר, פותח דלת  בית ספר למוסיקה של המועצה האזורית  מוסיקלי 
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 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

שלוחת
בית חשמונאי

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A3-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94/


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 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/


קרמיקה
ועל  העבודה  תהליך  על  דגש  שימת  תוך  מחימר  כלים  ניצור  בחוג 
מקומו של כל ילד בתהליך היצירה. בעבודה משותפת יוכל כל ילד 
לדלות חומרים מתוך עולמו הפנימי וליצור כלים וחומרים המבטאים 

עולם זה.

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

שלוחת
נוף איילון-שעלבים

לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%94/


חדש!
חוגים בישובים

 המועצה מנגישה מגוון פעילויות וחוגים בישובים 
לגיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים ובני הגיל השלישי.

 - לגמלאים  ורקמה  טקסטיל   | בן־נון  כפר   - הרך  לגיל  מוסיקה 
מוסיקה  סדנת   | גזר   - בייסבול   | חולדה   - אקרובטיקה   | חולדה 
| עוזיאל  בית   - לגימלאים  ספורט   | רמב"ם  יד   -  למבוגרים 

מחול לגיל הרך - פתחיה, חולדה, כפר ביל"ו | ג'ודו - חולדה

אגף קהילה
תרבות | נוער | ספורט | חוגים | ספריה 

חוגים בישובים לפרטים 
והרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/986/



