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מועצה אזורית גן רוה
טל. 08-9408230

www.ganrave.org.il

 "יצירתיות פירושה 
להמציא, לנסות, 

לגדול,לקחת סיכונים, 
לשבור חוקים,לעשות 

טעויות ולהינות".
)מרי- לוקוק(. 



עדי פורר
מנהלת המחלקה לתרבות, נוער וספורט 

אני גאה להגיש לכם חוברת חוגים 
בה מגוון גדול של חוגים לילדים 

נוער וגימלאים, לפניכם מגוון 
פעילויות שנבחרו בקפידה.

כולי תקוה שתכנים אלה ימלאו 
בתוכן את חייכם ויגבירו את תחושת 

השייכות  והמעורבות החברתית 
בקהילה .

תושבים יקרים מאחל לכם שנת 
פעילות מלאה בחוויות  וחג שמח.

שלמה אלימלך
ראש המועצה 

חוברת החוגים מייצגת מגוון רחב של 
חוגים המופעלים במועצה האזורית גן-רוה. 

הדגשים המובילים אותי במערך החינוך 
הבלתי פורמלי, היחס האישי לכל ילד וילדה, 

חוגי בוטיק- באיכות, רמת מקצועיות גבוהה 
ביותר מול אנושיות מובילה. המטרה שלי 

היא לתת לילדינו אבני יסוד טובים. אפשרות 
לפרוח ולבנות אנשים טובים יותר לחברה 

עם ערכים והרגלים טובים לחיים.

דבר ראש המועצה
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ההרשמה החל מתאריך 20.8.2020 עד 1.10.2020 
באתר האינטרנט של המועצה בלבד!

חל איסור להשתתף בחוג/פעילות 
ללא רישום.

אופן התשלום במזומן או עד 10 תשלומים 
באמצעות כרטיסי אשראי או בהוראת קבע. 

מספר המשתתפים מוגבל, נא הקדימו להירשם.

ביטול השתתפות:
ביטול בתחום המחול עד 1.12.2020. 

ביטול שאר החוגים עד 1.3.2021 
הודעה על הפסקת פעילות תעשה במייל: 

.adi@ganrave.org.il
בעת שליחת מייל בחודש מסוים הביטול יצא 

לפועל בחודש שאחרי!
כל החוגים שפעילים לאחר הלימודים לא 

מתקיימים בחופשות מביה"ס.
בקשה להעברה מחוג לחוג ,תעשה במייל: 

.adi@ganrave.org.il

נוהלי ההרשמה

www.ganrave.org.il במידה ולא יפתח חוג מסיבה כלשהי יוחזרו
התשלומים. במידה ויהיה סגר עקב נגיף 

קורונה
ייתכנו שינויים בלוח זמני החוגים בהתאם 

להרשמה ולמערכת ביה"ס.
פתיחת חוג ופעילות מותנית במספר 

הנרשמים.
המועצה רושמת לעצמה זכות להחליט לא 

לפתוח חוג שאין בו מספיק נרשמים. במידה 
ויהיה ביקוש לחוג כזה או אחר תשקול 

המועצה את פתיחתו.

שימו לב!
פתיחת החוגים 

החל מיום שלישי 1.9.2020 
למעט היכן שמצוין אחרת.
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יתקיים איסוף מהיישובים )צפון/דרום( 
בשעה 15:00 בין הימים א-ה'

יתקיימו פיזורים מהמועצה
בשעה 16:00 בין הימים א'-ה'

נוסיף פיזורים מהמועצה ליישובים
בשעה 17:30 בהתאם לצורך - נעדכן בהמשך....

צפון יציאה: מהבסיס, קיבוץ פלמחים, גן שורק,
נטעים ובית חנן לעיינות. 

דרום יציאה: מגאליה,
כפר הנגיד, בית עובד

ואירוס לעיינות. 

בחוגים שלאחר הלימודים הפיזור בשעה 14:00 ובשעה 15:00, 
לצפון ולדרום. לחוגי גני הילדים ומבוגרים אין הסעות מאורגנות.

כתובת אתרנו החדש:
www.ganrave.org.il

כתובת אתרנו החדש:
www.ganrave.org.il

אינסטגרם של המרכז למחול:
gan_rave_studio

אינסטגרם של המרכז למחול:
gan_rave_studio

טלפונים למידע:
מועצה     08-9408230
ספרייה    08-9389044
מרכז פיס 08-9407128
פקס        08-9408241

לוח הסעות לחוגים
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גימלאים ונהניםגימלאים ונהנים

שמח שווה זהב
מועדון גיל הזהב במועצה האזורית גן רווה מסכם 

בימים אלה עוד שנה של פעילות מוצלחת, מגוונת, 
מלאת חוויות ומעשירה לבני הגיל השלישי. לדור 
המייסדים והגמלאים שלנו מגיע יחס חם, אנושי 
ומחבק זאת אנו מעניקים באהבה רבה במטרה 

לסייע ולשפר את אורח חייהם.

לאורך כל השנה אנו מקיימים פעילות שהיא 
חיונית מאוד לבני הגיל השלישי ומעשירות אותם 

הן ברמה החברתית, הן ברמה האישית וגם ברמה 
הקוגנטיבית. אנו מעניקים לגימלאים יחס אישי תוך 
הבנה והקשבה לצרכיהם, למצוקות רגשיות ובעיות 
משפחתיות ובהתאם לכך בונה עבורם את הפעילות 

והתכנים.

את הבוקר במועדון הגימלאים אנו פותחים בספורט 
ולאחר מכן בארוחת בוקר משותפת, מזינה ועשירה, 

כולל יציאה לטיולים וימי כיף, הרצאות, חוגים, 
מסיבות ואירועים.

בהזדמנות חגיגית זו אני מודה לאיתי מנשה, 
שדואג לארוחות הבוקר, לאנה מרציאנו שדואגת 

להביא את הגמלאים שאינם מסוגלים להגיע 
בהסעות למועדון וגם מחלקת ארוחת צהרים למי 

שידו אינה משגת.

בעיני, הערך המוסף הכי גדול שאנו מעניקים כאן, 
במועדון הגימלאים במועצה האזורית גן רוה, הוא 

השמחה והחיוך על פניהם של האנשים היקרים 
שלנו שממלא את יומם בגיל. אדם שמח הוא 
אדם חיובי יותר, אופטימי יותר ומכאן שיש גם 

השלכות על תחומי החיים מחוץ למועדון בין אם זה 
בהתנהלות מול המשפחה, בין אם זה בהתנהלות 

האישית וברצון להיות עצמאי ומאפשרת להם 
עצמאות גדולה יותר.

חברים יקרים, זה הזמן לעשות מעשה עבורכם 
ולהרשם למועדון, אשר יתרום ויעשיר אתכם. אני 
מזמינה אתכם להגיע אלינו, להכיר את המועדון, 

להתרשם מהפעילות ולתת לעמכם הזדמנות 
מלאה בחוויות.

השמחה של הגמלאים זה האושר שלי.
צרו איתי קשר טלפון 052-2333182

בברכה,
אביבה חיימוביץ,

מנהלת מועדון הגמלאים.

ימי שני וחמישי
החל מ- 8:30

צעירים עד 12:00
לנצח.

 "להיות אדם פירושו לקבל 
אחריות" )פו הדב.( 6   



החוג / 
הקבוצה

עלות שעותימים
חודשית

360 ₪ 18:30-19:45א' + ה'ז'-ח' בנות

א'כיתה ו'
ה'

15:30-16:45
17:00-18:15

 ₪ 360

א'כיתה ז'
ה'

17:00-18:15
15:30-16:45

 ₪ 360

360 ₪ 14:00-15:15א' + ה'כיתוה ח' 

שיעורים בחדר אינטראקטיבי

מסגרות משולבות 
חוץ ואינטראקטיבי

החוג / 
הקבוצה

עלות שעותימים
חודשית

250 ₪ 14:00-15:30ד'- חוץכיתה ה'

ב'- חוץכיתה ו'
ד'- זוויפט

14:00-15:30
14:00-15:15

 ₪ 500

ב'- חוץכיתות ז'-ח'
ד'- זוויפט

15:30-17:00
17:30-18:45

 ₪ 500

כיתות ו'-ח'
בנות

ב'- זוויפט
ד'- חוץ

17:15-18:30
15:30-17:00

 ₪ 500

תוספת לאופניים 150 ש"ח בחודש

חדש
מרכז רכיבת אופניםבגן-רווה

ראשון מסוגו בישראל!
מרכז רכיבת אופנים

ראשון מסוגו בישראל!
השנה נפתח בגן-רווה מרכז רכיבת אופנים ראשון 

מסוגו בישראל לילדים ונוער.
המרכז כולל:

סימולטורים אינטראקטיביים המדמים רכיבת 
שטח וכביש באמצעות תוכנת הדמיית הרכיבה 

ZWIFT - המתקדמת בעולם
קבוצות רכיבת שטח, הממוקדות בהקניית מיומנויות 

רכיבה, פיתוח כושר גופני ואורח חיים בריא. 
אירועי שיא, הרצאות וטיולים ברחבי הארץ

את אימוני הרכיבה, מובילים מדריכי הרכיבה 
המקצועיים של ארגון ״ברטלי - נוער בתנועה״, 
בניהולו של רן מרגליות, מייסד קבוצת הרכיבה 

.Israel Cycling Academy המקצוענית הישראלית

רכיבת האופניים בקבוצות, היא הרבה יותר מאשר 
ספורט. פעילות הרכיבה ממוקדת בהקניית מיומנויות 

חיים, שיפור הביטחון והדימוי העצמי,  שיפור 
הקואורדינציה, ראייה מרחבית, התמצאות בסביבה, 

פיתוח אחריות אישית וקבוצתית ועוד.
לאורך השנה משולבים באימונים השגרתיים גם אימוני 

חיזוק וכושר גופני שלא על האופניים, מועברים תכני 
לימוד בנושא בריאות ואורח חיים בריא, רכיבות עם 
רוכבי אופניים בכירים, הרצאות ועוד מגוון פעילויות 

מעבר לרכיבה עצמה.

אימוני רכיבה בחדר הסימולטורים האינטראקטיבי - 
ZWIFT

רכיבה על אופניים באמצעות תוכנת מציאות מדומה 
מתקדמת, משלבת אימון סבולת חוויתי עם משחק 

מחשב אשר ההתקדמות בו מתבצעת
באמצעות דיווש המדמה 

תנאי רכיבת שטח.
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FITNESS

חוג 
פונקציונאלי 

פעילות בימי ג' בין השעות: 13:00-14:00

 TRX ,בעלות הסמכה באימון חדר כושר, סטודיו
ואימון קטנים.

מתמחות באימונים משולבים המורכבים מעבודת 
כח, סיבולת, מתוך הצורך והרצון לפתח, לשמר 

ולשפר יכולות גופניות.
מגיעות מעולם הקרוספיט כמאמנות ומתאמנות. 
האהבה לאימון, המקצועיות והחיבור בינהן הופך 

את האימון לחוויה.
בהדרכה של שיר קרובטי וסגית כדורי.

שיפור הכושר הגופני + אורח חיים בריא
למתאמנים מגיל 12 ומעלה – בניית תכנית אימונים 

אישית ומודרכת ע"י צוות מאמנים מוסמך.

ימי פעילות: א'-ה' בין השעות: 15:00-21:30.
עלות  לשלושה חודשים - 350 ₪ 

במידה ויהו מעל 70 נרשמים
נפתח גם בימי שישי

חדר כושר 

8   



יוגה למבוגרים

הפעילות תתקיים בסטודיו בספריה.
סדנא - 5 מפגשים: בימי שלישי

בשעה: 18:00.
עלות 2400  ₪

מאיה חצבני, בת 33, מורה ליוגה ועיסוי תינוקות.
מתרגלת יוגה כבר עשור ומעבירה את החוכמה 

העתיקה דרך תרגול פיזי משולב עם נשימות.
בפן הפיזי התרגול מחזק מגמיש ופותח את הגוף 

ובכך משפיע גם על המצב המנטלי והרגשי, 
מסלק מהגוף פסולת, תחושות שליליות, וכבדות 

אנרגטית. דרך תרגול יוגה בהתמדה אנחנו 
נעשים מודעים יותר לתנועה הפנימית ומכירים 

בפשטות והחופש שבחיים.
שיעורי היוגה איתי מתאימים לכולם בעזרת 

קפואירהוריאציות והתאמות שונות לאנשים שונים.
קפואירה היא אומנות לחימה המתורגלת עם 

מוזיקה,קצב, הרמוניה,כושר.
הקפואירה נותנת לנו  גמישות קצב, בטחון עצמי 
,קורדינציה, כיף ,אושר לגוף ונפש, מוזיקה, חינוך 

וכבוד בקיצור עולם במלואו.
קפואירה היא הרבה יותר מאומנות לחימה זוהי 
תת- תרבות שלמה : שפה, שירה,נגינה ,קצב 

,תנועה ולחימה. 
האדם העוסק בקפואירה משחק ומשתעשע זה 

לא בדיוק ריקוד וזה לא בדיוק קרב...

פרננדו מורה ברזילאי שהגיע לארץ  לפני 15 
שנים רק בשביל  הקפואירה.

פרננדו המוכר בכינויו ראטו)עכבר( מתאמן 
קפואירה כבר 30 שנים ומאמן כבר 17 שנים 

ילדים נוער ומבוגרים במקצועיות רבה .
התלמידים מאוד מתחברים אליו ואוהבים אותו 

וכך גם ההורים.

הפעילות תתקיים בימי חמישי
כיתות ד'-ו' 15:00-16:00

כיתות א'-ג' 16:00-17:00
גנים 17:00-18:00
לפרטים:עלות 2200  ₪

סתיו  0526638876
פרננדו 0526638873
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עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2500 13:05-13:50₪א' ד'ניב כהןכיתות א' ביה"ס לכדורסל

2500 ₪ 13:05-13:50ב' ה'ניב כהןכיתות ב'

2500 ₪ 13:50-14:45ב' ה'ניב כהןכיתות ג'

2500 ₪ 13:50-14:45א' ד'ניב כהןכיתות ד'

א' ה'אבישי דניאלליגה - קטסל ב'
ג'
ד'

14:30-16:00
משחק- פעם בשבועיים

14:45-16:00

₪ 4500

א' ב'ניב כהןליגה - קטסל א'
ג'
ד'

14:45-16:00
משחק- פעם בשבועיים

14:30-16:00

 ₪ 4500

א'  ד'אבישי דניאלליגה - ילדים ב'
ג'
ה'

16:00-17:30
1430-16:00

משחק

 ₪ 4500

א' ב'ניב כהןליגה - ילדים א'
ה'
ד'

16:00-17:30
משחק

16:00-17:30

 ₪ 4500

א'פליקסליגה - נערים א'
ב' ד'
שבת

משחק
17:30-19:00
19:00-20:30

₪ 4500

א'איתן כספיבוגרים
ד'

20:30-22:00
משחק

ב'פליקסנוער
שבת

משחק
20:30-22:00

₪ 2200

כדור סל
ביה"ס וקבוצות ליגה

* תחילת האימונים של קבוצות הליגה בלבד החל מיום א', 25.8.19 לפי המערכת.
* תחילת האימונים של בית ספר לכדורסל החל מיום א', 1.9.19 לפי המערכת.

"אני משחק כדי לנצח, בין אם זה באימון או 
במשחק אמיתי.אני לא אתן לשום דבר לעמוד 

בדרך שלי ושל הלהט שלי לנצח"- גורדן. 10   



חוג שמקנה: ביטחון עצמי, קואורדינציה והתמצאות 
במרחב, מוטוריקה, יכולת חשיבה, משמעת עצמית ועוד... 

בהדרכת דניאל גיבטובסקי - אלוף ישראל וחבר נבחרת 
לשעבר. בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים בכל הגילאים.

ג'ודו
הספורט 

האולימפי 
של ישראל 

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1450 ₪ 16:15-17:00ה' יוני יהבגן חובה

דניאל גיבטובסקיכיתות א' ב'
יוני יהב

2200 ₪ 13:05-13:50ב' ה'

דניאל גיבטובסקיכיתות ג' ד'
יוני יהב

2200 ₪ 14:00-14:45ב' ה'

דניאל גיבטובסקיכיתות ה' ומעלה 
יוני יהב

2200 ₪ 17:30-19:00א' ה'

1450 19:15-20:30₪ד'יוני יהבנבחרת
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ג'ימנסטג'ימנסט

ג'ימנסט - התעמלות 
קרקע ואקרובטיקה

בהנהלת נירית דנון לאופר

ג'ימנסט – מבתי הספר המובילים בישראל 
להתעמלות קרקע ואקרובטיקה )משתתפי גמר 

גוט-טאלנט ישראל(.

מגיל 4 ומעלה, מתאים למתחילים ומתקדמים, 
לא נדרש רקע מוקדם בהתעמלות.

במסגרת חוג ההתעמלות רוכשים הילדים 
מיומנויות בהתעמלות קרקע מכשירים 

ואקרובטיקה ושמים דגש רב על: שיפור כושר 
גופני, יציבה נכונה, שיווי משקל, בטחון בתנועה, 

קוארדינציה, חיזוק חגורת כתפיים וגמישות.

צוות הדרכה מוסמך ומנוסה. האולם מאובזר 
בציוד מתקדם ומגוון להתעמלות. ניתן לבוא 

לשיעור ניסיון.

למידע נוסף על ג'ימנסט
 www.gymnast.co.il 

בימי שלישי וחמישי בשעות:
כיתות א'- ג': 13:30-14:15

כיתות ג' ומעלה: 15:15-16:00
גילאי גן: 16:15-17:00

קבוצת מתקדמים: 14:15-15:15
עלות 2400  ₪

מאמנת אחראית: ענבר קרופצ'יק

054-4343879

מועדון מחליקי ראשל"ץ מזמין להצטרף 

לחוג גלגליות
בהחלקה אמנותית

מועדון עם השגים רבים ברמה ארצית ובין לאומית

מועדון מחליקי ראשל"ץ מזמין להצטרף 

לחוג גלגליות
בהחלקה אמנותית

מועדון עם השגים רבים ברמה ארצית ובין לאומית
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החוג יתקיים באולם הספורט, מרכז הפיס בעיינות. 
הסעות: פירוט בחוברת החוגים.

ענף ההחלקה האומנותית על גלגליות הינו 
ענף תחרותי. גלגליות הינו חוג ספורט המפתח 
קוארדינציה, יציבה, שינויי משקל, כושר גופני 

ובעיקר בונה ביטחון עצמי.

השילוב של הפעילות הספורטיבית עם גלגיליות 
מוסיף את החוויה שבלמידה, מגדיל את האתגר 

וכמובן מהנה ומרגש.

חוויה שאסור לפספס!

בהדרכת ובהנהלת אנה קנטור מנהלת מועדון 
מחליקי ראשון לציון, מאמנת בכירה בהחלקה 

אמנותית על גלגיליות.

שעותימיםהחוג / הקבוצה

אפרוחים גיל 4-6\
+ מתחילים גיל 7

העלות 1850 ₪

17:30-18:15ב' 

שנה ב'

העלות 2850 ₪

ב'
ו'

ו' כושר

18:15-19:00
13:15-14:00
14:15-15:00

נבחרת צעירה
לו"ז משתנה

מול אנה 
העלות 6500 ₪ 

ב' ד'
ג'
ה'
ו'

7:00-8:00
אימון בראשל"צ

19:30-20:30
12:15-13:15

נבחרת בוגרת
לו"ז משתנה

מול אנה
העלות 7500 ₪

א' ג'
ב'
ה'
ו'

אימון בראשל"צ
19:00-20:30
20:30-21:30
15:15-16:15

מגיל 4 ומעלה.
מתאים לבנים ובנות כאחד.

מועדון מחליקי ראשל"ץ מזמין להצטרף 

לחוג גלגליות
בהחלקה אמנותית

מועדון עם השגים רבים ברמה ארצית ובין לאומית

מועדון מחליקי ראשל"ץ מזמין להצטרף 

לחוג גלגליות
בהחלקה אמנותית

מועדון עם השגים רבים ברמה ארצית ובין לאומית
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ניהול אומנותי:
נדין בית מחול האנימטו – נדין בומר

ניהול מסלולים ולהקות:
 מאור שירי צוריאל, שיינה היידי, ליטל אבידור

צוות המורים מסלול היפ הופ:
שיינה, שני מעוז, אלן שכמור, נריה, גלי ליבי גיל 

צוות המורים מסלול מחול מקצועי:
מאור שירי צוריאל, ליטל אבידור, דניאלה פרייב, 

אסי דרדיק, לאון לסקוב, אלן שיינברג.

המרכז לריקוד המוביל בתחומו כבר 30 שנה
מאז ועד היום מהווה קצב הגוף מקור השראה וחדשנות 

בתחום המחול.

לאורך השנים גדלו בקצב הגוף רקדנים רבים שזוכים 
לקריירה ענפה בתחום.  

בקצב הגוף נלמדים סגנונות מחול רבים- בלט, היפ 
הופ, מודרני, תנועה לגיל הרך והכל עטוף בסגנון הייחודי 

אנימטו דאנס ארט. להקות קצב הגוף זוכות בעיקביות 
במקומות הראשונים בתחרויות ארציות ובינלאומית 

ומהווים מקור גאווה למדינת ישראל.

קצב הגוף שייך לעשיית מחול ענפה מנדין בית מחול 
האנימטו, וכל סגנון מחול בקצב הגוף עטוף בשיטה 

הייחודית למרכז -האנימטו דאנס ארט. מה שמאפיין את 
להקות קצב הגוף המהוות בעיקביות מקור 

גאווה לעיר ולמדינה.
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קצב הגוף גן רווה מציע שני מסלולים לבחירה  
מסלול היפ הופ – הכולל חוגים פתוחים ולהקות ייצוגיות.  

מסלול מחול מקצועי – הכולל סדנאות מחול במגוון סגנונות, בלט קלאסי, מודרני, קונטמפוררי, 
הכנה ללהקות מחול מקצועיות בארץ ובעולם ולקבלת המעמד הנחשק בצה״ל- רקדן מצטיין.

סדנאות העשרה לשני המסלולים בימי ג' 

קצב הגוף מסלול היפ הופ 
מיני – כיתות א' ב' פעם בשבוע היפ הופ או ג'אז לבחירה 

קידס – כיתות ג'-ד' פעמיים בשבוע שתי שיעורים כל פעם היפ הופ וג'אז  
ג'וניור – כיתות ה'-ו' פעמיים בשבוע שתי שיעורים כל פעם היפ הופ וג'אז 

KHDB – כיתות ה'-ו' שלוש פעמים בשבוע שעתיים כל פעם חובה
סניור – חטיבה תיכון פעמיים בשבוע שעתיים כל פעם היפ הופ וג'אז . 

KHDY - חטיבה תיכון שלוש פעמים בשבוע שעתיים ורבע כל פעם היפ הופ וג'אז חובה 
גיל הרך – פעם בשבוע יום ג' 

קצב הגוף מסלול מחול מקצועי 
כיתות א'-ב' פעמיים בשבוע שיעור בלט ושיעור מודרני 

כיתות ג'-ה' פעמיים בשבוע שיעור או שתיים
בכל מפגש בלט ומודרני

כיתות ו'-ח' מחויבים 3 פעמים בשבוע 2 שיעורים
כל פעם סה"כ 7.5 שעות 

ט'-יב'  מחויבים 3 פעמים בשבוע 2 שיעורים
כל פעם סה"כ 7.5 שעות 

לפרטים נוספים 
 039643477

www.nadinebommer.com
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ימים         שעותמיקוםהחוג

א', ד'14:00-14:45סטודיו 1מיני היפ הופ אנימטו

א', ד'13:00-13:45סטודיו 1מיני פיוז'ן ג'אז

א', ד'14:00-14:45סטודיו 2קידס פיוז'ן ג'אז

א', ד'15:00-15:45סטודיו 1קידס היפ הופ אנימטו

א' , ד'16:00-17:00סטודיו 1ג’וניור פיוז'ן 

א'17:00-18:00סטודיו 1   ג’וניור היפ הופ

ד'15:00-16:00סטודיו 1

א', ד'16:00-17:00סטודיו 2סניור היפ הופ

א' 17:00-18:00סטודיו 2סניור פיוז'ן

ד'17:15-18:15סטודיו 1

ד'17:00-18:30סטודיו KHDB2 היפ הופ

ד'18:30-20:00סטודיו KHDY1 היפ הופ

ג'16:00-16:45סטודיו 3ברייקדאנס ב-ד

ה'14:00-15:00סטודיו 3ברייקדאנס ב-ד

ג'18:30-19:30סטודיו 2היפ הופ בוגרים 25+ פתוח

ב'20:00-21:00סטודיו 1מודרני בוגרים 25+ פתוח

קצב הגוף מסלול היפ הופ
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ימים         שעותמיקוםהחוג

ג'16:45-17:30סטודיו 3מחול יצירתי 3-4

ג'17:30-18:15סטודיו 3מחול יצירתי 4-5

ב'-ה'13:00-13:45סטודיו 1מיני בלט

ב',ה'14:00-14:45סטודיו 1קידס בלט

14:45-15:30סטודיו 1קידס מודרני

ב'16:15-17:30סטודיו KHDB2 טכניקה קלאסית

ב'16:15-17:30סטודיו KHDB1 קונטמפוררי

ה'17:00-18:00סטודיו 1

ה'16:00-17:00סטודיו KHDB 1 אימפרוביזציה

ב'17:30-18:45סטודיו KHDY1 טכניקה

ב'18:45-20:00סטודיו KHDY1 קונטמפוררי

ה'17:00-18:00סטודיו KHDY2 קומפוזיציה

ה'18:00-19:15סטודיו KHDY1 אימפרוביזציה

ה'18:00-19:00סטודיו KHDB2 קומפוזיציה

ה'19:00-20:30סטודיו KHDY1 קונטמפוררי

ג'16:00-17:30סטודיו 1 בלט רמה 1

ג'17:30-14:00סטודיו 1בלט רמה 2

ג'17:30-18:30סטודיו 2 קונטמפוררי רמה 1

ג'16:30-17:30סטודיו 2קונטמפוררי רמה 2

קצב הגוף מסלול מחול מקצועי
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משחק הכדורשת הינו משחק ספורטיבי קבוצתי, 
המשלב חוכמת משחק, עבודת צוות, פעילות 

וכושר גופני ללא צורך בידע מוקדם.
אז קדימה ללבוש בגדי ספורט ולהגיע למרכז 

הפיס בעיינות ... ממתינים לכן ....

כדורשת - מאמאנטכדורשת - מאמאנט

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1650 ₪ 21:00-22:30ג'מאמן מוסמךקבוצת ליגה

1650 ₪ 19:30-21:00ג'רומןקבוצת ליגה 

לקבוצות הליגה ניתן להירשם לאחר בדיקת התאמה.
*תחילת פעילות - יום ג', 1.9.2020 לפי המערכת.
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סדנאות התיאטרון לילדים ולנוער של תיאטרון 
אורנה פורת מציעות לילדים אפשרות ללמוד 

בצורה מקצועית, מעמיקה, ומהנה את מקצועות 
הבמה והתיאטרון.

בסדנה חד-שבועית, בחללי עבודה איכותיים, 
נפגשים התלמידים עם מיטב המורים, אשר 

פורשים בפניהם את עולם התיאטרון והבמה .
השיעורים בנויים בצורה של תהליך עבודה 

מעמיק בו מתרגלים התלמידים אלמנטים שונים 
מתחום המשחק – הצגת דמות , קונפליקט, 

אלתור סצנות התמודדות עם טקסט כתוב ועוד.  
התנסות זו תורמת לפיתוח היצירתיות והביטוי 
העצמי, ובמקביל משפרת את יכולות הריכוז, 

ההקשבה והעבודה בצוות.
במהלך השנה צופים התלמידים בהצגות 

החדשות של התיאטרון ונפגשים עם אמנים 
בתחומים שונים למפגשי העשרה.

במהלך השנה מצפה לילדים סדנת אמן אורח 
חווייתית והזמנה לצפייה בהצגות התיאטרון . 

עלותשעותימיםכיתות
לחודש

180 ₪ 15:00-16:00ב'א'-ג'

250 16:00-17:30₪ב'ד'-ו'

170 17:30-18:15₪ב'גן חובה

אנגלית מדוברת והעשרת אוצר המילים לילדי כיתות א-ו.
חוג חווייתי וכייפי, למידה באמצעות משחקים המאפשרת לילדים 

להיות אקטיביים, לצבור המון בטחון ולהתאהב באנגלית...
     דיווח חודשי להורים על הנלמד בחוג 

     מדריכה מקצועית ומנוסה 
     עד 15 ילדים בקבוצה

     בהמשך ליום הלימודים.. 
     בינגו, גלגל מזל, הישרדות, מונית הכסף והכל באנגלית!!

אנגלית מדוברת

עלות 
שנתית  
₪ 2200

חוג יתקיים בימי רביעי
כיתות א'-ב': 13:00-14:00
כיתות ג'-ד': 14:00-15:00
כיתות ה'-ו': 15:00-16:00
כיתות ז'-ח': 16:00-17:00
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בית ספר לאומנות
 הפעילות תתקיים בגן הדס במועצה

חוג אמנות עכשווית
כיתות ו', חטיבה ותיכון,

ימי שני שלישי  14.00-16.00
חוג חדש הכולל הכרות ראשונה עם עולם 

האמנות העכשווית ונגיעה במדיומים 
השונים:

ציור ורישום
פיסול
צילום

וידאו ארט
מיצב
מיצג

הקורס מחולק לשניים: בחלק הראשון 
נעשה סקירה של המדיומים השונים 

באמנות וכיצד האמן משתמש בשפה של 
כל אחד מהמדיומים על מנת להביע את 
עצמו. בחלק השני כל אחד מהתלמידים 
יתמקד במדיום אחד שיעניין אותו ויעבוד 

על פרויקט אישי.
גישת הלימוד הרב-תחומית מאפיינת 

אקדמיות לאמנות מובילות בעולם וביניהם 
בצלאל, ובה הסטודנט נדרש להכיר את 

מכלול אמצעי ההבעה המאפיינים את 
האמנות העכשווית על מנת להכיר הייטב 
את השיח האמנותי ולעזור לו למצוא את 

הקול הייחודי לו.  
הקורס יארח מדי פעם אמנים עכשוויים 

לסדנת אמן. 
בסיום הקורס תתקיים תערוכה קבוצתית 

בה כל אחד יציג את הפרויקט שלו.

חוג ציור  רישום מתחילים
כיתות א/ב/ג/ד, ימי ראשון  14.00-15.00

כיתות ה-ו וחטיבה, ימי ראשון  16.45-17.30  
בחלק הראשון של השנה אנו נלמד על אמנים 
שונים ונדגים באמצעות תרגילים שונים: טבע 
דומם, פורטרטים, ציור נוף וחיות ועוד, ונעשה 

זאת תוך שימוש במגוון רחב של טכניקות: רישום 
עיפרון ופחם, צבעי אקריליק ושמן, צבעי מים, 

טושים ועוד. 
על פי הגישה שלנו כל ילד הוא אמן ואין 

התערבות אקטיבית ביצירה, אלא ליווי צמוד 
והכוונה שנועדו לטפח את הנטייה הטבעית 

והייחודיות שלו.

חוג ציור  רישום מתקדמים
כיתות א/ב/ג/ד, ימי ראשון  15.15-16.30

כיתות ה-ו וחטיבה, ימי ראשון  17.30-19.00
החוג מיועד לתלמידים שהשתתפו בעבר בחוגי ציור. 

בחלק הראשון של השנה אנו נלמד על אמנים 
שונים ונדגים באמצעות תרגילים שונים: טבע 

דומם, פורטרטים, ציור נוף וחיות ועוד, ונעשה זאת 
תוך שימוש במגוון רחב של טכניקות: רישום עיפרון 
ופחם, צבעי אקריליק ושמן, צבעי מים, טושים ועוד. 
על פי הגישה שלנו כל ילד הוא אמן ואין התערבות 
אקטיבית ביצירה, אלא ליווי צמוד והכוונה שנועדו 

לטפח את הנטייה הטבעית והייחודיות שלו.
בסיום שנה כל תלמיד יעבוד על פרויקט אישי שיוצג 

בתערוכה משותפת.

עלות שנתית 2200  ₪

עלות שנתית 2200  ₪

עלות שנתית 3200  ₪

 בניהולה של
ג'סיקה שרון 

בוגרת בצלאל, אמנית פעילה, עוסקת 
מזה שנים בהדרכת ציור במועצה 

המקומית גן רווה במועדון הגימלאים 
ובחוגי ילדים, בכפר הנוער עיינות 

ובחוגים פרטיים.

לפרטים והרשמה 
ג'סיקה שרון

yourartyourway.org

052-7490788
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עלות החוג 200  ₪
30 ש"ח לחודש על חומרים
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חוג מדע 
וטכנולוגיה

חוג מדע 
וטכנולוגיה

כל מה שלא ידעתם ולא העזתם לשאול! כיצד 
הסבון מנקה? כיצד מטוס הופך לחמקן?

בחוג זה יהפכו המשתתפים למדענים צעירים, 
יחקרו תופעות טבע ויערכו ניסויים מגוונים.

כמו כן יתנסו המשתתפים בבניית דגמי מטוסים 
אמתיים וילמדו על עולם התעופה והחלל.

 

אז מה עושים?
מדעים:  מכונית תנע, פולימרים, מערכת 

השמש, חללית בראשית, קסמי צבעים, שיווי 
משקל ומרכז כובד, אור וגלים, עולם הטבע ועוד

תעופה: דגם מטוס בואינג, דגם מטוס חמקן, 
מטוסי קרב שונים, מעבורת חלל, גלשן אויר ועוד

 
החוג מותאם לפי קבוצות גיל ומיועד לסקרנים 

שאוהבים לחוות תחומי לימוד מרובים ומלווה 
בבניית דגמים ועריכת ניסויים

טיסנאות 
תעופה וחלל

טיסנאות 
תעופה וחלל

 
כיצד מטוס עולה לאוויר?

כיצד טיל עולה לאוויר ואיך זה קשור לחוקי 
ניוטון?

אל תישארו כבולים לקרקע בואו לטוס אתנו 
בחוג טיסנאות תעופה וחלל

 
בניית דגמי מטוסים אמתיים מעץ בלזה. 

באמצעות הבנייה משפרים המשתתפים את 
היכולת המוטורית שלהם ומטפחים את החשיבה 

הטכנית-פיסיקלית.

בין בדגמים שיבנו: מטוס חמקן  ,F-117מטוס 
נוסעים בואינג, מעבורת החלל קולומביה, מטוס 
P-38, מטוס קרב F-14, דגם גשושית בראשית, 

מטוס דו-כנפי ועוד.
 

במהלך כל בניית דגם לומדים המשתתפים על 
ההיסטוריה של התעופה וכן חוקים פיסיקליים 

שונים הקשורים לעולם התעופה
 

לפרטים:  052-2583414

חוג יתקיים בימי חמישיי:
כיתות ג'-ה': 14:45-17:30

עלות שנתית 2100  ₪

חוג יתקיים בימי שלישי:
כיתות א'-ב': 14:00-14:45

כיתות ג' ומעלה: 14:45-15:30
עלות שנתית 2100 ₪

+ 350 ₪ עבור חומרים
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שעשעי מדעשעשעי מדע

חוג מבוכים 
ודרקונים

חוג מבוכים 
ודרקונים

לפרטים:
054-8084588

פעילות חווייתית ומשעשעת להכרת עולם 
המדע והתופעות המדעיות הסובבות אותנו, דרך 
בניית צעצועים מדעיים ודגמים שונים הנשארים 

ברשות המשתתפים.

התלמידים יתנסו בבניית: פריסקופ, תוכי 
עומד על חוט, מסוק, חומצות ובסיסים והכנת 
דיו סתרים, משקפי תלת מימד, קלידוסקופ, 

פעילויות מדעיות לחגים ועוד.
החוג מלמד תחילתו של חקר ואוריינות מדעית.

מי יהיה הגיבור האמיץ שיהרוג את הדרקון?
מי יזכה בליבה של הנסיכה היפה 

ובאוצרותיו של אביה המלך?
למי תהיה התהילה והכבוד?

זהו משחק תפקידים רב אתגרים, בו כל אחד 
מהמשתתפים הוא גיבור בעל כוחות מיוחדים, 
בעולם הפנטזיה: לוחמת, קוסם, אלפית, גנב, 

נסיכה, גובלין ועוד.

המשחק תורם להתנסות בדינמיקה קבוצתית, 
חינוך לשיתוף פעולה, שיפור יכולת הריכוז 

והלמידה, ניסיון בהתמודדות עם מצבים 
מסובכים ופתרונם, שיפור הבנת הנקרא, לימוד 
אנגלית, חשיבה יוצרת, פיתוח הדמיון והרחבת 

הידע הכללי.

חוג יתקיים בימי שני:
חוג ראשון כיתות ב'-ד':

14:00-14:45
חוג שני כיתות ד'-ו' + מתקדמים:

14:45-15:30
בהדרכה אתי לרק

עלות שנתית 2200  ₪

חוג יתקיים בימי חמישיי:
כיתות א'-ב': 14:00-14:45

עלות שנתית 2100  ₪
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חוג הייטק לגו 
ורובוטיקה

חוג הייטק לגו 
ורובוטיקה

לגו קט לילדי גן חובה
ילדכם אוהב לשחק בלגו? בונה וממציא דברים נפלאים? 

בחוג לגו קט מתנסים הילדים בפעילות מגוונת של יצירה 
ובנית דגמים בלגו הנדסי.

הייטק לגו ורובוטיקה לילדי 
כיתות א' ב' ג'

רוצים לבנות ספינת פיראטים? להכין גלידה עם מערבל 
שבניתם בעצמכם מלגו? חוג הייטק לגו הינו חוג אתגרי, 

חוויתי, מלא הנאה וסיפוק.

לפרטים נוספים
ד"ר לגו:

08-6717191

חוג יתקיים בימי רביעי:
כיתות א'-ג': 16:00-17:30
עלות שנתית 2200  ₪

24   



"תנועת הצופים העבריים בישראל" נוסדה בשנת 1919 תנועת הנוער העברית הראשונה שקמה 
בארץ ישראל.

כיום פועלים בצופים למעלה מ- 80,000 חניכים ב- 250 שבטים מקרית שמונה ועד אילת. "תנועת 
הצופים" היא ממלכתית, אל מפלגתית המחנכת לערכים חברתיים וציוניים הבאים לידי ביטוי 

בזרמי החינוך הממלכתיים, במגילת העצמאות ובחוקי היסוד. העשייה החינוכית בצופים ממוקדת 
על ערכי חברות ורעות, על נתינה ועל מעורבות חברתית.

מחלקת הנוער רואה בתנועת הנוער קרקע להעצמת נוער מנהיג ומעורב. אנו מאמינים כי השייכות 
לתנועת הנוער מעניקה לבני הנוער את האפשרות להתנסות ולחוות מנהיגות, הובלה, חשיבה 

ביקורתית וכמובן מפתחת את הכישורים החברתיים.

ייעודה של מחלקת הנוער הוא בפיתוח וטיפוח 
מסגרות חינוכיות חברתיות לילדים ובני נוער 

במועצה. מחלקת הנוער אחראית על כל מערך 
הפעילות הבלתי פורמאלית לנוער במועצה 

הכולל את פעילות תנועת הנוער, עידוד, ארגון 
אירועים ופעילויות שונות לכלל ילדי המועצה. 
מחלקת הנוער מטפלת בילדים ובני נוער בגן 

רוה: כ- 1000 ילדים ונוער מכיתות א'-יב'.
הוקם מבנה חדש בסמוך לגני הילדים עבור 

פעילות חשובה זו.

תנועת הצופים - שבט עידןתנועת הצופים - שבט עידן

אנו מזמינים את כל ילדי 
המועצה להצטרף לפעילות 
ענפה, מלאה בחוויות ועניין.

כיתות ד'-יב' בימי שישי 15:30
כיתות ט'-יב' בימי שלישי 17:00

עבודת מחלקת הנוער נעשית בשני 
מישורים עיקריים

חיזוק פעילות תנועת הנוער במועצה.
יצירת מסגרות פעילות המשלימות 

לפעילות היישובית והתנועתית.
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להקה קולית - הרכב קולי בניהולו של 
אביב חלימי, זמר ומוסיקאי בוגר רימון, 
יבצעו מחדש שירים מוכרים מתקופות 

שונות, בשילוב פיתוח קול ולימוד 
טכניקות שירה שונות בקבוצה.

הלהקה תיפתח ל 2 קבוצות גילאים: 
ד' עד ו' ולכיתות ז'-י'.

חבורת הזמר הקיימת מתנהלת ע"י 
רונן בן דוד, מוסיקאי בעל כישורים 
בניהול חבורות זמר. שתי החבורות 
יתקיימו בימי שלישי בשעות הערב.

המחיר הינו: 2000 ₪ לכל השנה.

חוג שוחרי תרבות יהדות 
ספרד - לאדינו

מפגש פעם בשבועיים בהנחיית הגב' פינה 
אהרונוביץ במבנה הספריה בעיינות.

הנכם מוזמנים לקחת חלק פעיל ולהמשיך 
את הפעילות: בימי שלישי בשעה 20:30.

שירה 
לנשימה

חוג לאדינו

מכללת גן רוה
המכללה האזורית תחדש את פעילותה עם 
מגוון הרצאות בנושאים מעניינים המועברים 

ע"י מרצים אשר הינם מומחים בתחומם.
חברים חדשים מוזמנים להרשם !!!

המפגשים יתקיימו מידי יום ד' בין השעות: 
19:00 – 17:30 בבנין הספריה בעיינות.

)נושאי ההרצאות מפורטות באתר המועצה( 

המחיר הינו: 600 ₪ לכל השנה.
ניתן לרכוש גם כרטיסייה לחמש 

הרצאות בעלות של 200 ₪.



ספריית המועצהספריית המועצה
ספריית גן רווה מזמינה אתכם, תושבי המועצה, 

ליהנות ממיטב ספרי הקריאה )והעיון( לטף, 
לנוער ולמבוגרים - להנאה ולהרחבת הדעת.
הספרייה מקיימת, אחת לחודש, שעת סיפור 

לגילאי 3-6 וכן מפגשים עם סופרים.

שירות חדש ועדכני בספרייה:
 – )e-book( השאלת ספרים אלקטרוניים

לקריאה ולהאזנה!
ניתן לקרוא את הספר האלקטרוני במחשב 

הנייח/הנייד, בטאבלט )Tablet( או דרך כל 
.)Smart phone( טלפון חכם

הקריאה / ההאזנה לספר דיגיטלי אינה מחייבת 
הגעה פיזית לספרייה ואינה תלויה בשעות 

פעילות הספרייה. השירות הינו חינם למנויי 
הספרייה.

פרטים באתר המועצה ובספרייה עצמה.

השאלת ספרים קוליים מבית היוצר של 
.ICAST

הספרים הקוליים זמינים להשאלה על גבי 
תקליטורים )דיסקים(. הם מוקלטים ע"י קריינים 

מקצועיים ולעיתים אף על ידי הסופר עצמו.

שעות פעילות הספרייה:
ימים א, ג, ה  08:15-14:00

יום ב' 08:15-19:00
יום ד' 08:15-14:00 16:00-18:00  

טלפון: 08-9389044   



מועצה אזורית
גן-רוה,

משפחה אחת
גדולה

מועצה אזורית
גן-רוה,

משפחה אחת
גדולה
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חזרהתאריך עבריתאריך לואזיימיםמועד
ללימודים

כ"ט באלול התש"פ - 18-20.9.2020שישי-ראשוןראש השנה
ב' בתשרי התשפ"א

21.9.2020

ט' -י' בתשרי 27-28.9.2020ראשון-שנייום הכיפורים
התשפ"א

29.9.2020

י"ד - כ"ג בתשרי 2-11.10.2020שישי-ראשוןסוכות
התשפ"א

12.10.2020

כ"ה בכסלו - ד' 11-19.12.2020שישי-שבתחנוכה
בטבת התשפ"א

20.12.2020

י"ג - ט"ו באדר  25-27.2.2021חמישי-שבתפורים
התשפ"א

28.2.2021

ו' - כ"ג בניסן 19.3-5.4.2021שישי-שניפסח
התשפ"א

6.4.2021

16.4.2021ג' באייר התשפ"א15.4.2021חמישייום העצמאות

2.5.2021י"ח באייר התשפ"א30.4.2021שישיל"ג בעומר

ה' - ז' בסיון 16-18.5.2021ראשון-שלישישבועות
התשפ"א

19.5.2021

לוח חופשות לשנת 2020-2021לוח חופשות לשנת 2020-2021

ייתכנו שינויים של משרד החינוך.
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"יום ללא חיוך 
הוא יום מבוזבז"

)צ'ארלי צפלין(



מועצה אזורית גן רוה
טל. 08-9408230

www.ganrave.org.il

מאחורי כל ילד שמאמין 
בעצמו נמצא הורה 
שמאמין בו קודם.


