מתנ"ס חצור הגלילית
צמיחה > העשרה > תרבות
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חוברת חוגים ופעילויות 2021/2

דבר

ראש המועצה

תושבים יקרים ,עם פרוס השנה החדשה וסיומה של שנה מלאת אתגרים ועשייה קהילתית
בצל הקורונה ,אני גאה לפתוח את השנה החדשה בברכת דרך צלחה למרכז הקהילתי
שפותח שנת פעילות ענפה בשלל תחומים ביישוב.
חצור הגלילית היא עיר קהילתית הצומחת בלב הגליל ,משמרת את המורשת ,זוכרת את
העבר ותמיד עם המבט קדימה ,לעתיד .בשנים האחרונות חודשו ופותחו עשרות פרויקטים
בחיי הפנאי והתרבות במטרה להעשיר את חיי הקהילה לכלל הגילאים.
המרכז הקהילתי עובד כבר שנים רבות בשיתוף פעולה מלא עם המועצה המקומית ומוציא
אל הפועל את החזון היישובי בתחומי תרבות הפנאי ,הקהילה והתרבות .המתנ"ס שלנו הינו
מקור גאווה לתושבי חצור וכל הסביבה ומספק מגוון שירותים ופעילויות לרווחת התושבים.
גם השנה ,תמשיך המועצה להשקיע משאבים בפיתוח חיי החברה ביישוב יחד עם צוות
המתנ"ס וחברי ההנהלה שמקדישים מזמנם וממרצם בהתנדבות מלאה למען הצלחת
המתנ"ס ביישוב.
בהמשך לעשייה ולהשקעה הקיימת ,בפנינו עוד יעדים רבים להעשרת תחום הפנאי והעמקת
השירות לתושב .נפעל יחד לחיזוק ולעיבוי תחומים אלה ולמתן מעטפת מיטבית לתושב בכל
הרבדים.
אני מזמין את כל התושבים מקטן ועד גדול להגיע למתנ"ס ולהשתתף במגוון הפעילויות
המוצעות :חוגים ,פעילויות ספורט ,הצגות ילדים ומבוגרים ,אזרחים וותיקים ,מרכז יום לגיל
הזהב ,מרכז צעירים ,פעילויות מחלקת הנוער ,מוסיקה ,אמנות ,תיאטרון ועוד.
בשנה הקרובה נמשיך לפעול תחת אתגרי הקורונה ונפעל לייצר פלטפורמות ומענים
יצירתיים לטובת התושבים.
אני מודה לכם ,תושבות ותושבי חצור והסביבה ,על האמון ,על המעורבות האישית ,התרומה
שלכם לקהילה והחוסן שהפגנתם בשנה החולפת ,תוך יצירת ערבות הדדית וגאווה מקומית.
מבקש לאחל הרבה הצלחה לצוות המתנ"ס ולחברי ההנהלה ולחברה למתנ"סים בפעילותם
המבורכת ושנה טובה ומבורכת לכל תושבינו ,שנת שגשוג ,התפתחות וצמיחה.
שלכם,
שמעון סויסה | ראש המועצה המקומית חצור הגלילית
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דבר

יו"ר
הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
בפרוס עלינו השנה החדשה ,זו הזדמנות
לומר תודה ,תודה לקהילת חצור הגלילית על
האמון בהנהלה וצוות המרכז הקהילתי בטיפול
במשבר הקורונה כיחידה אחת מלוכדת אשר
נתנה מענה מיטבי בכל שעות היממה על מנת
לספק את צורכי היישוב בזמן אמת.
גם היום שהקורונה עדין נושפת בעורפנו אנו
ערוכים לפתיחת שנת הפעילות החדשה ,צוות
המרכז הקהילתי שקד ועמל רבות על מנת
למלא את לוח השנה בתוכן ,תרבות ,ספורט
והנאה לכל הגילאים ולכל המגזרים לחצור
הגלילית והסביבה.
המרכז הקהילתי של חצור הגלילית הוא הגוף
הוותיק והמוביל בחצור בכל הנוגע לעשייה
תרבותית ,חברתית ,וקהילתית שמטרתה קידום
וטיפוח תרבות הפנאי בחצור והסביבה.
בבניית התוכנית השנתית לשנת תשפ"ב שמנו
דגש על תכנים מעשירים הן בפן המקצועי והפן
התחביבי ללב ולנשמה ,כך שכל תושב ותושבת,
מגדול ועד קטן ,יוכלו למצוא תחום עניין וליהנות
ממפגש חוויתי ,איכותי ומגוון.

בהזדמנות זו ,ברצוני להודות לראש המועצה
מר שמעון סויסה על תמיכה והאמונה במרכז
הקהילתי ,למשה חזות מנהל מחוז צפון בחברה
למתנ"סים על הליווי המקצועי ,לגרדה יעקובזון
מנהלת המרכז הקהילתי היוצאת בהצלחה
בדרכך החדשה עשי חיל ולמנהל המרכז
הקהילתי הנכנס יאיר כ"ץ הצלחה בתפקידך
החדש.
בשנה הקרובה יפתחו מרבית הפעילויות
של המרכז הקהילתי בשלל תחומים חלקם
פרויקטים מתמשכים וחלקם פרויקטים חדשים
שיתנו מענה משלים לחינוך הפורמאלי ביישוב.
כיו"ר הנהלת המרכז הקהילתי יחד עם צוות
ההנהלה אנו דוגלים ומאמינים בפיתוח ויישום
פרויקטים קהילתיים משותפים הבאים להעצים
את הקהילה המשותפת ,תוך פיתוח וחיזוק
היכולות האישיות של כל אחד ואחת .אני מאחל
לכולנו יחד עם צוות המרכז הקהילתי שעל
אף הקושי בתקופה של אי וודאות נדע למצות
את השנה הזו ולהביא להישגים נפלאים בכל
התחומים ,כל זאת דרך שמירה מיטבית על
בריאותנו ובריאות כל התושבים היקרים.

חוסנה וייחודה של קהילת חצור נמדד ביכולת בברכה,
של חבריה לחבור אחד לשני ,ליצור יחד ולתרום ביטון אשר | יו"ר הנהלת מתנ"ס חצור
אחד לשני ,כפי שנעשה בתקופת משבר
הקורונה ,הלכידות הזו הייתה מרגשת בכל יום
מחדש ,הערבות ההדדית ,הנתינה והאכפתיות.
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דבר

מנהל המתנ"ס

קהילת חצור הגלילית היקרה ,בפתחה של בחוברת זו ניסינו לתת מענה למגוון
שנת הפעילות תשפ"ב ,אנו שמחים להגיש אוכלוסיות בשלל תחומים :ספריה ,חוגי
לכם את חוברת הפעילויות השנתית של העשרה ,תרבות ,ספורט ,חינוך ,קשישים
ומבוגרים ,צעירים ונוער ,אומנויות ,בעלי
המרכז הקהילתי.
מוגבלויות וקהילה.
המרכז הקהילתי הוא ליבה הפועם של
הקהילה ומהווה בית לתושבים ומרכז המרכז הקהילתי דוגל בשילוב של בעלי
לשותפים לעשייה משמעותית ,להגשמה צרכים מיוחדים ובקבלת האחר והפעילויות
עצמית ולצמיחה עבורם ועבור הקהילה עבורם הן חלק בלתי נפרד מתוכנית הפעילות
במתנ"ס.
כולה.
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אנו שואפים ליצור ולהצמיח ,להגשים ולחוות יחד עם זאת ,דלתנו פתוחה ליוזמות חדשות
ולהיות עבורכם אבן שואבת לרעיונות ,ולרעיונות שיעשירו את ליבת הפעילות ויביאו
חלומות ושאיפות של יחידים וקבוצות לחיזוק תחושת הקהילתיות בקרב התושבים.
המעוניינות להשפיע על חיי היישוב וליצור חיי
קהילה עשירים ומגוונים שיהוו מקור לגאווה בהזדמנות זו ,אני מבקש להודות לגרדה
עובר תושבי המקום והאזור ומוקד משיכה יעקובזון ,מנהלת המתנ"ס בשנים האחרונות,
על שנים מיוחדות של עשייה משמעותית
לאוכלוסיה חדשה ומגוונת.
עבור תושבי חצור הגלילית .נאחל לה הצלחה
בשנתיים האחרונות חווינו ,כמוכם ,תקופה והמשך עשייה מבורכת בחברה למתנ"סים.
מאתגרת במיוחד .סגר ,בידוד וריחוק חברתי
אינם מאבני היסוד של הפעילות הקהילתית אני רוצה להודות במסגרת זו לראש המועצה
והם הביאו אותנו לחשיבה מחודשת על דרכנו מר שמעון סויסה ,ליו"ר הנהלת המתנ"ס
מר אשר ביטון ,לחברי הנהלת המתנ"ס
ולחישוב מסלול מחדש.
היקרים ,למנכ"ל המועצה מר שגב עייש,
למדנו להיות משמעותיים גם מרחוק ,ולכל השותפים המלווים אותנו בעשייה היום-
להשפיע במגוון אמצעים שלא הכרנו ,ולסייע יומית.
לקהילה בצרכים הבסיסיים ביותר שלה.
הקהילה מצידה נפתחה אלינו ולימדה אותנו בשמי ובשם צוות המתנ"ס היקר שעושה
ימים כלילות בחשיבה ,בעשייה ובמסירות אין
חוסן ולכידות ועוצמות שאין לתאר.
קץ למען הקהילה הנפלאה ,אני מאחל לכל
בפתחה של שנה חדשה ,ועם הירידה בשיעורי תושבי חצור הגלילית שנת בריאות וחזרה
התחלואה ,אנו שמחים לחזור אל המוכר .עם לשגרה ,שנת עשייה משמעותית עבור כל
חשש קל וזהירות אבל עם הרבה ביטחון שזו אחד ואחת.
הדרך וביחד ,בכוחנו להתגבר על הקשיים.
שלכם ,יאיר כ"ץ
מנהל המרכז הקהילתי וכל צוות העובדים

תקנון

הרשמה לחוגים

תושבים יקרים ,על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות ,הנכם
מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
שנת הפעילות תשפ"ב במתנ"ס תחל בחודש
ספטמבר  2021ותסתיים בחודש יוני ,2022
למעט ערבי חג ,ימי חג וחול המועד פסח.
הרשמה ותשלום יתבצעו באתר ההרשמות
של החברה למתנ"סים בכרטיס אשראי או
במזכירות המתנ"ס באמצעות המחאות,
כרטיס אשראי ומזומן.
הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא
יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר
מינימאלי של משתתפים.
הנהלת המתנ"ס עושה ככל יכולתה לקיים
את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו .יחד
עם זאת תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה,
לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד
חוגים.

נהלים לתקופת קורונה
המרכז הקהילתי עומד בכל כללי התו הירוק
ופועל על פי הנחיות משרד הבריאות .יש
למלא הצהרת בריאות לפני כל שיעור .יש
להגיע עם מסכה לכל שיעור ,בקבוק מים
אישי וציוד אישי.
במידה ולא יתקיימו חוגים בגלל סגר ,או כל
הנחייה אחרת ,יוחזרו תשלומי הורים /יוקפאו
תשלומי אשראי.

צוות המרכז הקהילתי
מאחל שנה טובה

ומלאה בבריאות!

5

ביטול השתתפות
בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו
לאחר מילוי טופס מתאים ויאושרו בהתאם
לכללים הבאים:
ביטול החוג באחראיות ההורים ולא ע"פ
רישום הנוכחות בשיעורים.
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר
מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס,
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
ביטול חוג יכנס לתוקפו מתום החודש בו
הוגש טופס הביטול במתנ"ס.
ביטול חוג וקבלת החזר כספי מלא מיתרת
התשלום השנתי תתאפשר עד לתאריך
.31.3.2022
לאחר התאריך  1.4.22לא יתאפשר כל
החזר כספי מיתרת התשלום השנתי.

הנחות לחוגים
הרשמה לחוג נוסף או ילד שני  5%הנחה.
משפחות המוכרות בלשכת הרווחה זכאיות
לסבסוד משמעותי.
ניתן לפנות בבקשות מיוחדות לועדת הנחות
במתנ"ס.

יש לנו רעיון בשבילכם!
#

#

#

#

משרדstatusmediamail@gmail.com | 04-6355585 :

אריאל | 052-2410333 :איציק052-6207286 :

לוח

חגים וחופשות
תשפ”א

ראש השנה

ב’-ד’

06.9.2021-08.9.2021

 3ימי חופשה

יום כיפור

ד’ -ה’

15.9.2021-16.9.2021

 2ימי חופשה

סוכות

ב’-ד’

20.10.2021-29.10.2021

 8ימי חופשה

חנוכה

ג’-ב’

30.11.2021-06.01.2022

 6ימי חופשה

פורים

ה’

17.03.2022

 1ימי חופשה

פסח

א’-ה’

17.4.2022-21.4.2022

 5ימי חופשה

ערב יום השואה והגבורה

ד’

27.4.2022

הפעילות
עד  19:00בערב

ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל

ג’

3.5.2022

הפעילות
עד  19:00בערב

ערב יום העצמאות

ד’-ה’

4.5.2022-5.5.2022

 2ימי חופשה

ל”ג בעומר

ה’

19.5.2022

ללא חופשה

יום ירושלים

א’

29.5.2022

ללא חופשה

שבועות

א’-ב’

5.6.2022-6.6.2022

 2ימי חופשה

בריכות וציוד נלווה

סניף חצור הגלילית
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חג

יום

תאריך

הערות

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

צוות

המתנ"ס

יאיר כץ
מנהל המתנ’’ס

הדסה זעפרני
מנהלת מרכז יום לגיל הזהב

שימרית בן זקן
רכזת תרבות ותרבות יהודית

אילנית כהן
מנהלת חשבונות

איוט לוי
רכזת אזרחים בוגרים

שירז צ’ווה
מזכירה

יהודה טהר
רכז ספורט

ציפי שטרית
מזכירה

איילה לוי
רכזת עמיתים ואוכלוסיות מיוחדות

שמעון נוי
מנהלן ורכז נגישות ובטיחות

ענת סעדה
רכזת חוגים

נתי חג’ג’
מועדון רעי"ם

נעמה צ’פניק
רכזת 'יחד' זהות יהודית וקהילה

קובי דהן
אב בית

איילת שחר חג'ג'
רכזת אומנויות הבמה

אמאל הייב
אם בית

גל בן פורת
מנהלת מרכז צעירים

פלורי פרץ
אם בית

לינור לוי
מנהלת יחידת הנוער

איריס ביטון
אם בית

חוחית דיי בנימין
מנהלת הסיפריה

בשבילכם ולמענכם בכל ימות השנה...
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מחשב נייד
ממותג

מגן לטלפון
ממותג

ממתגים הכל
ובגדול! הדפסות UV
0546-999-276

www.tagli.co.il

שעות
פעילות

ושלוחות המתנ"ס

מזכירות המתנ"ס
ימים א'–ה' בין השעות  16:00-19:00 ,8:00-13:00קבלת קהל ומענה אנושי.

שלוחות המתנ"ס

טלפונים בשלוחות

> חדר כושר | בוקר
ימים א' – ה' 8:00-12:00
יום שישי 8:00-14:00

077-6020640/1
מזכירות
077-6020643
תרבות
077-6020644
אומנויות הבמה
077-6020646
אזרחים בוגרים
ספרייה ציבורית 077-6020640 /50 /51
077-6020653
קהילה
077-6020649
חוגים
עמיתים ואוכלוסיות מיוחדות 077-6020647
077-6020648
השכרת אולמות וכיתות
077-6020652
ספורט
054-2540955
מרכז צעירים
077-5344251
מרכז יום לקשיש
04-6934746
מרכז נוער רמון
077-3212741
מרכז נוער מורנו

> חדר כושר | אחר הצהריים
ימים א' ,ג' ,ה' מעורב עד השעה 21:00
גברים בנפרד 21:00-23:00
ימים ב' ,ד' מעורב עד השעה 20:00
נשים בנפרד 20:00-22:00
> ספרייה ציבורית
ימים א' ,ה' 15:00-18:30 ,9:00-13:00
ימים ג' ,ד' 15:00-18:00
יום שני 9:00-15:00
> מרכזי נוער
מרכזי נוער רמון ומורנו
ימים א'  ,ב' ,ד' ,ה' 16:30-20:30
> מרכז צעירים
ימים א' -ה' 8:30-16:30
יום ג' 16:00-19:00 -8:30 - 13:00

« תכנון וביצוע מערכות VRF
« מזגנים חכמים  -מולטי אינוורטר
« מזגנים מיני מרכזיים ,עליים ואינוורטר
« תכנון ,הקמה ושירות לחדרי קירור
« משאבות מים חמים -תת רצפתי
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> מרכז יום לקשיש
ימים א' – ה' 7:30-13:30

%שי0רו10

ת,
איכות
ומקצועיות!

יועץ מיזוג אוויר ,שירותי קירור,
תיקונים מכירה ושיפוצים

אבי טרמין052-5427139 :

העשרה

לילדים ולנוער

סדנאות אומנויות משולבות לגילאי 18+
 .1מקרמה – אומנות הקשירה  6מפגשים.
בתוכנית :עלים על ענף ,מתלה לעציץ ,מתלה
לקיר בחישוק עגול.
 .2סריגה בחוטי טריקו  6מפגשים
בתוכנית :סלסלה עגולה ,צפית לכרית של
סלון ,שטיח עגול\אליפסה.
 .3סריגת בובות טכניקת סריגה במסרגה
אחת וכוללת  6מפגשים.
צעצוע לתינוק-בובת שמיכי/חיבוקי לתינוק
או בובה סרוגה לתינוק.
עלות לכל תחום בנפרד  / ₪ 600לנרשמים לשלושת התחומים ₪ 1,600
בימי ראשון :בוקר /10:00-12:00ערב 18:00-20:00
קורס תפירה למתחילות
לגילאי ז'-י"ב בראשון בשעה 16:00-18:00
מבוגרים  18+בימי שלישי 18:00-20:00
קורס תפירה המשך למתקדמות
לגילאי ז'-י"ב בראשון בשעה 16:00-18:00
מבוגרים  18+בשלישי 18:00-20:00
סה"כ 10 :מפגשים לכל קורס
מקום :כיתה מס'  | 1מדריכה :אילת לוי
מומלץ להירשם ל 2-הקורסים בו זמנית עלות כל קורס₪ 1,200 :
ולשריין את מקומכם.
לא כולל חומרים – מוגבל ל 6-משתתפים.
קורס תעופה לבני נוער
לכיתות ט'-יב' בשיתוף עם האקדמיה לטייס
משך הקורס הינו שלושה שבועות.
(מס' מקומות מוגבל בכל מחזור)
ימי פעילות :א'-ד' בשעה 16:00
עלות מסובסדת₪ 450 :

רכזת :ענת סעדה 052-5166040

משאבות ומסננים

סניף חצור הגלילית
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קישור לאתר החוגים להרשמה באינטרנט:
w w w. h u g i m .o r g .i l

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

העשרה

לילדים ולנוער

אגף החוגים במתנ"ס נותן מענה לטעמים ולרצונות שונים ומגוונים ופועל להרחבת מעגלי
המשתתפים עד למקסימום האפשרי ,תוך הקפדה על התפתחות מקצועית בכל תחום
וחשיפתם לקהילה .האגף פועל במטרה לקדם מעורבות הורים ותושבים .אצלנו יש מקום
לכל המשפחה!
פותחים שנה במרכז קהילתי חצור הגלילית | חוגים ...גם עכשו לא מוותרים על כיף ,הנאה ויצירה!

שם החוג

גיל

יום

שעה

מקום

שם המדריך

עלות

קונדיטוריה הורים וילדים

3-4

ב'

16:30-17:30

קפיטריה

מירית אביטל בן אלי

₪ 180

קונדיטוריה

א’-ג'

ג’

18:00-19:00

קפיטריה

מירית אביטל בן אלי

₪ 180

קונדיטוריה

ד’-ו’

ב’

18:30-19:30

קפיטריה

מירית אביטל בן אלי

₪ 180

קונדיטוריה

5-6

ב’

17:30-18:30

קפיטריה

מירית אביטל בן אלי

₪ 180

קונדיטוריה לנוער

ז’-ח’

ג’

16:30-18:00

קפיטריה

מירית אביטל בן אלי

₪ 180

אנגלית

4-6

א’

16:30-17:30

כיתה 2

רותי קריק

₪ 160

אנגלית

א’-ב’

א’

17:30-18:30

כיתה 2

רותי קריק

₪ 160

אנגלית

ג’-ד'

ב’

18:30-19:30

כיתה 2

רותי קריק

₪ 160

תכשיטנות

ה’-ו’

ג’

16:00-17:00

חדר אומנות לנה מנין

₪ 100

תכשיטנות

ז’-ח’

ג’

17:00-18:00

חדר אומנות לנה מנין

₪ 100

קסם היצירה

ג’-ד’

ד’

16:30-17:30

חדר אומנות לנה מנין

₪ 100

קסם היצירה

א’-ב’

ד’

17:30-18:30

חדר אומנות לנה מנין

₪ 100

קסם היצירה

ה’-ו’

ד’

18:30-19:30

חדר אומנות לנה מנין

₪ 100

ציור ורישום

ה’ -ו’

ה’

17:30-18:30

חדר אמנות

לנה מנין

₪ 100

ציור ורישום

א’ -ד’

ה’

16:30-17:30

חדר אמנות

לנה מנין

₪ 100

קרמיקה

ה’-ו’

ב’

17:30-18:30

חדר אמנות

ענת סעדה

₪ 150

רכזת :ענת סעדה

בר אקטיבי • קייקי פירות בגדלים שונים • גימיקים זוהרים
בובות אלכוהול • עיצוב בלונים • מופעי זיקוקים • זיקוקים קרים
פירוטכניקה • מגנטים מעוצבים • הושבת אורחים • דוכני מזון
עמדות פנקייק • קרפ צרפתי • דונאטס • וופל בלגי ועוד..

מור בוסקילה 052-808-2536

ניהול
והפקת
אירועים
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קישור לאתר החוגים להרשמה באינטרנט:
w w w. h u g i m .o r g .i l

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

אומנויות
הבמה
אנו פועלים על מנת לחשוף את הפוטנציאל הבימתי בכל משתתף ולממש אותו עד כמה
שניתן ,תוך פיתוח עבודת חניכה ,יכולת עבודה משותפת ויצירת מסורת של פעילות האגף.
המשתתפים שלנו נהנים משלל חוויות תרבותיות ומקצועיות עם מיטב האמנים הגליל
ובארץ ,משתתפים במיזמים אזוריים וארציים ומקבלים במה בכל אירוע קהילתי ביישוב.

פותחים את השנה בשלל חוגי אומנויות הבמה לכל הגילאים

אצלנו לעולם לא מאוחר מידי!

מרכז המוסיקה
שיעורים פרטיים

הרכבים

תופים :אופיר בז
גיטרה :רן רוזן
פסנתר :יניב מועלם
חליל צד :עדי פלאות
סקסופון וקלרינט :חגי כובש
כינור :אולגה גולינסקי

הופעות

שיעורי תופים ,פסנתר וגיטרה
עלות חודשית₪ 370 :
שיעורי כלי נשיפה וכינור
עלות חודשית₪ 290 :

איילת שחר-חג'ג' 050-5333323

בטקסים ממלכתיים ואירועי מוזיקה בחצור
ומחוצה לה.

תיאטרון נשים

תיאטרון קהילתי לנשים בבימויה של ענת
עמוסי קולט השנה שחקניות חדשות.
התיאטרון העלה בעבר הפקות תיאטרון
מצליחות שסחפו אחריהם קהל רב.
עלות חודשית.₪ 120 :

תיאטרון לילדים ונוער

הכולל מפגשים חד שבועיים להקמת קבוצת
שחקנים אשר בסיום תהליך יעלו מחזה לבמה.

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

בר אקטיבי • קייקי פירות בגדלים שונים • גימיקים זוהרים
בובות אלכוהול • עיצוב בלונים • מופעי זיקוקים • זיקוקים קרים
פירוטכניקה • מגנטים מעוצבים • הושבת אורחים • דוכני מזון
עמדות פנקייק • קרפ צרפתי • דונאטס • וופל בלגי ועוד..

מור בוסקילה 052-808-2536

ניהול
והפקת
אירועים
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קישור לאתר החוגים להרשמה באינטרנט:
w w w. h u g i m .o r g .i l

מתחילים ומתקדמים בניהול מוזיקלי של יניב
מועלם.

חצור
הגלילית

!
E
D
N
A
D
T
S
JU
קהילה צומחת בלב הגליל

יום שנילו"ז שבועי המרכז למחול:
יום שלישי

יום חמישי

עם עינת טובול

עם עינת טובול

עם מיי (מיטל לוי)

16:15-17:00
מחול | גן טרום חובה 4-5

16:15-17:00
היפ הופ | כיתה א'

16:00-17:00
היפ הופ | ב'-ג'

17:00-17:45
מחול |גן חובה 5-6

17:00-18:00
מודרני | ב'-ג'

17:00-18:00
היפ הופ | ד'-ו'

18:00-19:00
מודרני | ד'-ו'

18:00-19:00
מודרני | ד'-ו'

18:00-19:00
היפ הופ | ז' ומעלה

19:00-20:00
להקה ייצוגית

19:00-20:00
היפ הופ נשים

מיי לוי
רקדנית ,כוריאוגרפית
ומורה להיפ הופ וברייקדנס
השתתפה בפרוייקטים
ותחרויות עם נעה קירל,
אליאנה תדהר,
אגם בוחבוט ,טיפקס
שלומי שבת ועוד

עינת טובול
רקדנית ,כוריאוגרפית
ומורה למחול
בוגרת הסדנא
להכשרת רקדנים
בחיפה

לפרטים והרשמה :מזכירות המתנ״ס  / 04-6935754איילת שחר 050-5333323
איילת שחר-חג'ג' 050-5333323

כונן גיבוי
ממותג

דיסק און קיי
ממותג
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קישור לאתר החוגים להרשמה באינטרנט:
w w w. h u g i m .o r g .i l

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

ממתגים הכל
ובגדול! הדפסות UV
0546-999-276

www.tagli.co.il

אגף

ספורט
אגף הספורט יקדם עיסוק בספורט ויצירת מגוון פעילויות בעלות משמעת ותוכן לילדים ,נוער
ובוגרים ,חינוך ומודעות לאורח חיים בריא ,שדרוג ופיתוח מתקני ספורט נגישים וזמינים.

מרכז לאמנויות לחימה אזורי  -אולם הפיס
חוג

מדריך

יום שעה

מקום

גיל

איגרוף תאילנדי

פול בנג’מין ב’

 17:30-18:30ה'-ו'
 19:00-21:00נוער

אולם הפיס

איגרוף תאילנדי

פול בנג’מין ג’

 16:00-17:00ג'-ד'
 17:00-18:00ה'-ו'
 18:00-20:00נוער

אולם הפיס

איגרוף תאילנדי

פול בנג’מין ד’

 16:30-17:30א'-ב'

אולם הפיס

איגרוף מבוגרים

פול בנג’מין ד’

20:00-21:15

איגרוף תאילנדי
קרטה מתקדמים
איגרוף תאילנדי מתחרים

פול בנג’מין ה’

מחיר עלות לחודש

אמנויות לחימה

 17:00-18:00ג'-ד'
 18:00-19:00לפי רמות
 19:00-21:00תחרותי

אולם הפיס

שעות לימוד

עלות ת .חצור

עלות ת .חוץ

1
2
3
4
נשים /גברים

₪ 150
₪ 190
₪ 260
₪ 315
₪ 210

₪ 170
₪ 230
₪ 325
₪ 370
₪ 210

יהודה טהר 052-2228371

בלוקי עץ

לאירועים

מור בוסקילה 052-808-2536
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קישור לאתר החוגים להרשמה באינטרנט:
w w w. h u g i m .o r g .i l

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

חדר
הכושר
wow

תקופת המנוי
 3חודשים
 6חודשים
שנה

מחיר יחיד
₪ 450
₪ 800
₪ 1,450

זוגי +ילד
₪ 1,100
₪ 1,950
₪ 3,350

מנוי זוג
₪ 800
₪ 1,400
₪ 2,600

משפחתי
₪ 1,350
₪ 2,200
₪ 3,450

מנוי הנחה
₪ 330
₪ 600
₪ 1,050

עלויות מנויים:
מנוי לחודש ימים₪ 160 :
מנוי נשים/גברים בהפרדה לשלושה חודשים₪ 280 :

תלמיד/חייל/סטודנט

שעות פעילות חדר כושר:
ימים א'-ה' |  | 08:00 - 12:00בוקר מעורב
 | 16:00 - 21:30צהריים מעורב
א' ,ג' ,ה' |  | 21:30 - 23:00גברים בלבד!
ב' ,ד' |  | 20:00 - 22:00נשים בלבד!
שישי |  | 08:00 - 14:00מעורב

יהודה טהר 052-2228371

שעונים
ממותגים

מארזים
ממותגים
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קישור לאתר החוגים להרשמה באינטרנט:
w w w. h u g i m .o r g .i l

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

ממתגים הכל
ובגדול! הדפסות UV
0546-999-276

www.tagli.co.il

ספורט

ילדים ונוער

מדריכים

הפעילות

תנועה
ומשחקי כדורגל אביב ביטון
לקטנטנים

יום גילאים
ה’

4-5

מקום

שעה

סינטטי /
הפיס 16:15
אולם

עלות

לחודש

₪ 100

כדורסל

יניב נמני

א’ ,ד' א'-ג'

אולם הפיס ₪ 100 16:30-17:30

כדורסל

יניב נמני

א’ ,ד' ד'-ו'

אולם הפיס ₪ 100 17:30-18:30

כדורסל

רון בוצר

א'-ד' ז’-י”א

האקדמיה
לכדורסל

פרטים בעמוד 16

טניס שולחן

ויקטור

א’

ג'-ו'

טניס שולחן

ויקטור

א’

נוער/בוגרים אולם הפיס ₪ 100 17:15-18:15

קפוארה ואקרובטיקה

רן לוגסי

ג’

גן

אולם ₪ 160 17:15-18:00 WOW

קפוארה ואקרובטיקה

רן לוגסי

ג’

א'  -ג'

אולם ₪ 160 18:00-18:45 WOW

קפוארה ואקרובטיקה

רן לוגסי

ג’

ד'-ו'

אולם ₪ 160 18:45-19:15 WOW

זומבה קיג ילדות חדש! אפרת סינואני ג'

אולם הפיס ₪ 100 16:15-17:15

גן

אולם ספיר

₪ 100 16:15-17:15

אפרת סינואני ג'

א'-ו'

אולם ספיר

₪ 100 17:15-18:15

טניס שדה

עידו

ה'

א'-ג'

מרכז הטניס ₪ 160 16:30-17:30

טניס שדה

עידו

ה'

ד'-ו'

מרכז הטניס ₪ 160 17:30-18:30

זומבה ילדות

אימוני ספורט מגוונים :אימוני כושר ,ריצה ,חדר כושר ואימוני רצועות בהדרכת :אפרת סינואני בימים :ד’.
בין השעות 16:15-17:15 :מתאיםלכיתות :ד’ – ו' .מיקום :מתקני הספורט וחדר הכושר | עלות₪ 100 :

יהודה טהר 052-2228371

רובוטים לבריכה

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

ספורט
בוגרים

עלות

הפעילות

מדריכים

יום

גילאים מקום

התעמלות בריאותיות

עמית ילין

א’ ,ד’

מבוגרות אולם ספיר ₪ 160 10:00-11:00

זומבה/עיצוב

אבישג זיו
רוזליו
אבישג זיו
רוזליו

א’ ,ד’

בוגרות /אולם ספיר ₪ 220 20:00-21:20
נוער

א’ ,ד’

בוגרות

אולם ספיר ₪ 180 19:00-20:00

כדורשת נשים  -מאמאנט

רון בוצר

ד’

בוגרות

אולם הפיס ₪ 100 20:00-21:30

פלאטיס-מעורב

עמית ילין

TRX

אלינור דהן

כדורסל

יהודה טהר

כדורסל

יהודה טהר

בוגרים /אולם ספיר ₪ 180 18:00-19:00
א’  ,ד’ ות
בוגרים/
אולם תהילה ₪ 180 19:00-20:00
א’  ,ד’ ות
מוצ”ש בוגרים אולם הפיס שעה לאחר ₪ 200
צאת השבת שנתי
בוגרים אולם הפיס ₪ 200 20:00-21:30
ג'
שנתי

פלאטיס-נשים

עמית ילין

פלאטיס

א’  ,ד’ נשים

חדש!
נפתחה הרשמה לקבוצות
הליכה/ריצה לבוגרים/ות

בהדרכתו של יהודה טהר.

למידה מקצועית בשיפור הכושר הגופני .שריר לב
ריאה ,פיתוח מיומנות לריצה ,תזונה נכונה ובריאה,
השתתפות בתחרויות אזוריות ,ליווי מקצועי ואישי.
לפרטים והרשמה במזכירות המתנ"ס04-6935754 :
מתגבשת קבוצה ללימודי משחק השחמט!
חוקים ,טקטיקה ,חשיבה מחוץ לקופסא .גילאים א'-ו'.
לפרטים והרשמה במזכירות המתנ"ס04-6935754 :

יהודה טהר 052-2228371

אולם ספיר ₪ 180 17:00-18:00

האקדמיה לכדורסל
שעה

מקום

יום בשבוע כיתות
ראשון

ז'-ח'

14:30-15:30

אולם הפיס

רביעי

ז'-ח'

14:40-15:40

אולם הפיס

שני

ט'-י"א

14:20-15:20

אולם הפיס

רביעי

ט'-י"א

13:40-14:40

אולם הפיס

ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

בר אקטיבי • קייקי פירות בגדלים שונים • גימיקים זוהרים
בובות אלכוהול • עיצוב בלונים • מופעי זיקוקים • זיקוקים קרים
פירוטכניקה • מגנטים מעוצבים • הושבת אורחים • דוכני מזון
עמדות פנקייק • קרפ צרפתי • דונאטס • וופל בלגי ועוד..

מור בוסקילה 052-808-2536

ניהול
והפקת
אירועים
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שעה

לחודש

אזרחים
בוגרים

דרושים בני 50+

החולמים ורוצים להגשים
את המטרות

מטרת על" :לאפשר לכלל האזרחים הבוגרים ביישוב להיות
פעילים חברתית ,להתפתח וללמוד ,לנהל אורח חיים בריא,
להתנדב ,ולהשפיע על החיים ביישוב".
ימי פעילות במרכז

מרכז הפנאי פתוח עבורכם לפעילות בראשון ורביעי  .9.00-13.00המקום
נעים וממוזג הכולל משחקי שולחן ,קופסה ,פינת שתיה חמה קרה וכיבוד
קל ,עיתון יומי ,טלוויזיה ,פטאנק ,הרבה חברים טובים ואוזן קשבת.

פעילות שנתית

••
•

טיול אחת לחודשיים ברחבי הארץ שבו נכיר מקרוב כל שביל ,אתר ומקום.
הרצאה/סדנא אחת לחודש בתחומים :הומור ,בריאות ,משפט ,טיפוח וידע.
מסיבות חג עם מאפייני ומנהגי החג קייטנת קיץ יום האישה.

•

•

התנדבות בקהילה | "את מי מעניין שסבא וסבתא מתנדבים"...
ההתנדבות בגיל המבוגר כערך וההתנדבות כדרך חיים ,נותת משמעות,
שייכות ,עשייה ,בריאות ,סיפוק ,עניין ,פנאי משמעותי ומעורבות בקהילה.
אנו מאמינים כי לאנשים בתקופה הגמלאות הצעירה יש את הזכות
להתנדב אך בעיקר להשפיע .אנו מלווים את המתנדב בהשמה הכשרה
ותגמול.

מציעים מגוון נושאים להתנדבות :זהירות בדרכים בגני
ילדים  //קריאה בהנאה  //מועדון פנאי  //פעילות בגני
ילדים  //פטאנק  //טיולים  //רכזת מתנדבים  //ריכוז
פנאי  //חירום ועוד...
רכזת :איווט לוי

שולחנות משחק

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

אזרחים
בוגרים

מועדון פנאי בוגרים | יום ד' בשעה 11:00
מרכז פנאי בוגרים פתוח עבורכם לפעילות מגוונת
הרצאות/סדנאות ,מסיבות ,טיולים ,קייטנה ,יום האישה,
הרבה חברים טובים ואוזן קשבת .מדריך :משתנה | עלות
שנתית | ₪ 180 :מיקום :קפיטריה במתנ"ס.
ריקוד מזרחי אתני ,ריקודי בטן | יום ג' בשעה 17:30
לימוד יסודות הריקוד מתאים לכל אישה ,ריקוד קסום
ומרגש סוחף ונשי מאין כמוהו!
מדריכה :איריס שרחו | מיקום :אולם ספיר.
עלות לחודש₪ 100 :
התעמלות במים  -הידרותרפיה
התעמלות מים בבריכה מחוממת במבואות חרמון.
כולל הסעה | מיקום :מועצה אזורית מבואות חרמון.
תכנית מפורטת אצל איוט.
תנועה טיפולית | ימים ג'-ה' בשעה 10:00
תנועה משחררת גוף ונפש הכרות בגוף לריפוי טבעי
מבוסס על עקרונות הרפואה הסינית.
מדריכה :מוריה דורפסמן
עלות חודשית | ₪ 140 :מיקום :אולם ספיר.
פטאנק | ימים א' ,ג' ,ד' בשעה 10:00
כדורת ברזל ,משחק צרפתי משחק קבוצתי וחברתי המשפר
טקטיקה יכולת חשיבה ותכנון
מדריכים :אזרחים בוגרים מתנדבים
ללא תשלום!
מיקום :מגרש פטאנק.
רכזת :איווט לוי

פירוטכניקה
ועיצוב לאירועים
מור בוסקילה 052-808-2536
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

אזרחים
בוגרים

ריקודי עם | בימי שני בשעה 18:00
באולם ספיר במתנ"ס בהדרכת יעל סבתי.
בתופים ובמחולות נצא לרקוד בקצב ההורה ובצעד תמני.
לימוד ריקודים חדשים וחזרה לריקודים ישנים.
עלות לחודש.₪ 100 :
קידום בריאות | בימי ראשון בשעה  12:45שלישי 11:00
"באים באושר ונכנסים לכושר"  -סדנא לשיפור הבריאות
לחיות בריא ולחיות בכיף בגיל החשוב.
 6הרצאות בנושאי בריאות  6 /ארוחות בוקר  6 /שיעורי
הידרותרפיה בבריכת השחייה במ .אזורית מבואות חרמון.
עלות לכל המכלול.₪ 200 :
סדנא לחיזוק החוסן הנפשי | חוסן נפשי תורם לבריאות
רגשית טובה התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר.
סדנא חווייתית בת –  5מפגשים המשלבת תרגילים וכלים
מעשיים מתחום הפסיכולוגיה
בעלות ₪ 50 :לסדנא.
קורסי אומנות
 5מפגשים בני שעתיים כל אחד.
מקרמה ,סריגה בחוטי טריקו ,שיפוץ רהיטים ,ציור ורישום
וצילום מקצועי בהדרכת :לינה מנין.
בעלות ₪ 50 :לקורס.
קורס אוריינות דיגטלית
כלים לשימוש ותפעול בסיסי ,סמארטפון ,טאבלט
ומחשבים .כל קורס יורכב מ 4 -מפגשים בני שעה וחצי כל
אחד ,ובנוסף ינתן לכל משתתף שעה נוספת אחת.
בעלות ₪ 50 :לקורס.
רכזת :איווט לוי

שולחנות משחק

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

מרכז יום
לגיל הזהב

מרכז רב תחומי ,הכולל צוות פרא רפואי ,מעניק מסגרת יומית לקשישים
זכאי חוק סיעוד או מופני רווחה .פעילות בוקר ,חוגים ,ארוחות ,הרצאות
וטיולים.

מנהלת המרכז :הדסה זעפרני.
ובנוסף ,עו"ס ,מרפא בעיסוק ,אחות ומדריכות חוגים.
כתובת המרכז :רח' הרב עזיזי דיעי  ,1חצור.
שעות פעילות :ימים א'-ה' .07:30-13:30
gilzahavhazor@gmail.com

מנהלת :הדס זעפרני.

מצתים ועטים
ממותגים
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

ממתגים הכל
ובגדול! הדפסות UV
0546-999-276

www.tagli.co.il

אגף

תרבות
אגף התרבות מפתח תשתית תרבותית ,עשירה ורב גונית לכלל הציבור
בחצור והסביבה ,כדי להגביר את הלכידות ,לאחד לעצב את קהילה ולחזק
את השייכות ,תוך חשיפה לתכנים תרבותיים ,העשרת תחומי הידע ,מתן במה
לכישרונות מקומיים ויצירת גאווה מקומית.
האגף אמון על העשרה וטיפוח של פעילות הפנאי עבור תושבי חצור והסביבה
ומפתח קשת רחבה של אירועים ,מופעים ופעילויות אשר משלבים תכנים
איכותיים ,מעשירים ומעצימים.
חזון האגף :לייצר חוויות משותפות דרך מבחר אירועים תרבותיים ובכך
לחזק את עוצמת הקשרים הקהילתיים ביישוב ואת מעמדו באזור.
הפקת אירועים קהילתיים -תכנון ,ארגון ,הפקה וביצוע אירועי התרבות,
במטרה לייצר קהילה חזקה ומאוחדת ,להפגיש ולחבר בין האוכלוסיות
הרבות והתרבויות המגוונות.
הצגות תיאטרון
מגוון הצגות ממיטב התיאטראות בארץ
לילדים ולמבוגרים.
אירועים :טקסים ממלכתיים ,יום ירושלים,
ט"ו בשבט ,ערב עצמאות -הופעות
מקומיות ,ל"ג בעומר – מדורה קהילתית.
פסטיבל חנוכה :מופע פסנתר עם עידן
רייכל |  | 20:00 | 30.11.21היכל התרבות.
רכזת :שמרית בן זקן

כיסויים לבריכה

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

אגף

תרבות

ברבל'ה בר קהילתי

הופעה בכל ערבי חמישי בחופשת הקיץ בבר קהילתי עם מיטב האמנים.

עדלאידע קהילתית

תהלוכה קהילתית יישובית המשלבת
את מערכת החינוך ,ארגונים וגופים
בשיתוף פעולה פורה לתהלוכה חגיגית
וססגונית.

פסטיבל קיץ

פסטיבל אוגוסט לכל המשפחה
עם מיטב האומנים ולכל הגילאים.
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פירוטכניקה
ועיצוב לאירועים
מור בוסקילה 052-808-2536

תרבות
יהודית

האגף לתרבות יהודית מגמתו לענות על הצורך להעמיק ,ליזום ולקיים,
הנחלת והעמקת תרבות ומורשת יהודית במכלול רבדי האוכלוסייה,
חילוניים ודתיים ,ילדים וצעירים ,מבוגרים וקשישים ,לפרט ולקהילה.
במהלך השנה יתקיימו אירועים מגוונים סביב מעגל השנה ומעגל
החיים היהודי.

אירועי מסורת:
>> חידון התנ"ך
>> אירועי סליחות
>> שבוע בת מצווה
>> פסטיבל חנוכה
>> בשבילי המורשת
>> אירוע יהדות בחורף
>> אירוע שאילת גשמים
>> הצגות
>> הרצאות

מוזמנים
לבוא ולחוות!
רכזת :שמרית בן זקן

בריכות
מתועשות

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

קהילה
בלב הגליל

אגף קהילה שם לו למטרה מרכזית לחזק את תחושת
הקהילתיות והחוסן הקהילתי ביישוב ,ועוסק בפיתוח
קהילתי ,דרך הזהות היהודית-ישראלית -ציונית כמכנה
משותף.
גם השנה נתמקד ביצירת שותפויות וחיבורים בין
קהלים שונים ,גופים שונים ביישוב ובין האגפים השונים
במתנ"ס ונקיים פעילויות קהילתיות סביב מעגל השנה
ומעגל החיים.
בנוסף ,נמשיך להוות מקום המאפשר פיתוח יוזמות
חברתיות ערכיות וקהילתיות של התושבים והפעילים.

אחת לשבוע ,בימי רביעי

מתקיים שיעור תנ"ך כחלק מתוכנית
 – 929פרק ביום .השיעור מתקיים
במתנ"ס בשעות הערב ובמקביל בזום.
רכזת :נעמה צ'פניק

רח׳ בן גוריון  ,9חצור מול בנק הפועליםֿ

עבודות נגרות בהתאמה אישית 050-8666193 | 04-6938035
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

חנות המפעל מאז 1972

סניף יחיד ובלעדי

יחידת

הנוער
יחידת הנוער הינה הגורם המרכזי האחראי לפעילות החינוכית הבלתי
פורמאלית של בני הנוער בחצור הגלילית .היחידה עוסקת במגוון פעילויות
המתמקדות בתחומי העניין השונים של בני הנוער ,כחלק מהתפיסה החינוכית
של יחידת הנוער דואגים למגוון רחב של פעילויות בתחומי עניין שונים
שיתאימו לכלל בני הנוער ויעניקו להם ערכים חברתיים ,קהילתיים ואישיים.
במהלך השנה בני הנוער משתלבים במגוון פעילויות קהילתיות.

חזון יחידת הנוער

יחידת הנוער בחצור הגלילית מאפשרת לכל בני הנוער חיים ערכיים ומשמעותיים ,תוך
כדי ביטוי והגשמה עצמית .יחידת הנוער יוצרת קהילת בני נוער מאוחדת ,מכבדת ומאמינה
בעצמה( .חזון שנכתב בשיתוף מועצת הנוער הראשותית) מרכזי הנוער פועלים במסגרת
מחלקת הנוער בחצור הגלילית ופתוחים ארבעה ימים בשבוע :ראשון ,שני ,רביעי וחמישי,
בשעות הפעילות  .16:30-20:30צוות המרכזים מגוון ומורכב מצוות בוגר הכולל את מנהלת
המרכז ,מדריכה בוגרת וחברי שנת שרות של גרעין צמרת הפועלים בחצור הגלילית.

במסגרת המרכזים פועלות מספר קבוצות של בני נוער בתחומים מגוונים:
מרכז הנוער רמון מרכז פנאי והעשרה המיועד לנוער בכיתות ז'-ט' וממוקם ברחוב אילן
רמון  ,8חצור.
מרכז הנוער מורנו מרכז מנהיגות ,הכנה לשירות משמעותי ,התנדבות ופנאי .המרכז הינו
מרכז פנאי והעשרה המיועד לנוער בכיתות י'-י"ב וממוקדם ברחוב מנחם בגין .39
סח"י -סיירת חסד ייחודית קבוצת סח"י פועלים במסגרת מרכז רמון בימים שלישי וחמישי.
קבוצת סח"י מקדמים ערכים של נתינה ,אחריות אישית וערבות הדדית .מטרתם העיקרית של
קבוצת סח"י היא לעודד תהליך שינוי באמצעות חינוך לנתינה ,יצירת תחושת שייכות וחיוניות
חברתית וקהילתית.
אחריי לצה"ל קבוצת אחריי לצה"ל פועלים במסגרת מרכז הנוער מורנו ומיועד לנוער
בכיתות י-י"ב .מטרות הקבוצה טיפוח מנהיגות צעירה ,פיתוח מעורבות חברתית ולהכין את
החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל ,לרבות פיקוד וקצונה ,מתוך תחושת מסוגלות
ואחריות כלפי החברה הישראלית.
רכזת:

אביזרים

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

מרכז

צעירים
מרכז צעירים חצור הגלילית משמש
בסיס לקהילה צעירה חזקה פעילה
לומדת ומובילה.
מרכז הצעירים שם לו למטרה לקדם
את צעירי חצור ,ע"י ריכוז כל המענים
הרלבנטיים ,קידום פעילויות תרבות
לצעירים ועידוד וליווי של צעירים
בכל תחומי החיים.
קהל היעד של המרכז הוא תושבי
חצור בגילאי 18-45
מרכז הצעירים עוסק ב 3-תחומים
עיקריים :לימודים ופיתוח קריירה,
צמיחה דמוגרפית ,קהילה ומשפחות
צעירות.

צוות המרכז
גל בן פורת

מנהלת מרכז צעירים

לירון פרץ

מ.מ מנהלת המרכז

מאור אזולאי

טלפונים לבירורים:
לירון 052-6105514
מאור 054-2540955

מנהל תחום מלגות ורכז צמיחה דמוגרפית

עידו עמר

רכז קהילה

רכזת :גל בן פורת
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

ממתגים הכל
ובגדול! הדפסות UV
0546-999-276

הדפסה על קנבס

הדפסה על בלוק עץ

הדפסת פאזלים

www.tagli.co.il

ספרייה
ציבורית

תרבות ,ספרים ושאר ירקות

ספריית חצור הגלילית פועלת בחצור הגלילית עוד משנות ה70-
של המאה והאלף שעברו .היא החלה בחדר קטן בתוך מבנה המרכז
הקהילתי אוהל משה וכיום הספרייה משתרעת על  250מטר מרובע,
שתי קומות ,המלאות בספרים וברוח התרבות.
קומת הכניסה מוקדשת כולה לילדים ,מהגיל הרך ועד כיתה ו‘ .ותמצאו
בה משחקייה ,פופים ,ספרים קשיחים ,תיאטרון בובות והרבה צבע.
הקומה השנייה מורכבת ממספר אגפים :ספרות יפה מבוגרים ,ספרות
יפה נוער ,פינת עיון לילדים ולנוער ,פינת מחשבים לשירות הקהל,
פינת השירה ,משחקי קופסה ,פופים להשתרע ,פינת הלאונג‘ עם
עיתונות יומית ומגזינים ,ספרות תורנית למבוגרים ולנוער ,פינת ספרי
האנגלית ,חדר העיון השקט שלנו עם מדפסות תלת מימד.
מעת לעת יפורסמו הצגות המועלות במסגרת פעילות התרבות של
הספרייה לרוב באולם ספיר במתנ“ס.
בנוסף ,מפגשי סופרים ,קבוצת משוררים ,מועדון הרוח ,גינה קהילתית,
ציון חגים ומועדים ,שעות סיפור.

אתר הספרייה:

/https://infocenters.co.il/hglib

מנהלת הספרייה :חוחית דיי בנימין

צעצועים ,מתנפחים
ומוצרים נלווים

ימים ראשון וחמישי
15:00-18:30 / 9:00-13:00
ימים שלישי ורביעי 15:00-18:00
יום שני 9:00-15:00
ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!
סניף חצור הגלילית
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שעות פתיחה:

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

אוכלוסיות

מיוחדות
>>>>>>>>>>> מטרת העל שלנו :שילוב ושיקום בקהילה.
תכנית עמיתים' :עמיתים לבוגרים' היא תכנית הפועלת להחלמה של אנשים עם מגבלה
נפשית באמצעות השתלבות בקהילה .מטרתנו ליצור קשרים בין האדם לקהילתו באמצעות
השתלבות בפעילויות פנאי ,חברה והתנדבות הפתוחות לקהל הרחב .התוכנית מסייעת
למשתתפי התכנית להגשים עצמם ,ליהנות מתחביבים ישנים או חדשים ,להכיר אנשים
ולהרגיש משמעותיים ,מחויבים ושייכים בקהילה שבה הם חיים.
'עמיתים לבוגרים' היא תכנית ארצית של החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות הפועלת ב60-
מרכזים קהילתיים ו 75-שלוחות ברחבי הארץ ומיועדת לאנשים מעל גיל  18המתמודדים עם
מגבלה נפשית ,בעלי  40%נכות ומעלה ,הזכאים לסל שיקום מטעם משרד הבריאות.
מה התכנית מציעה? השתלבות בפעילויות פנאי ,קהילה וחברה ,הפתוחות לקהל הרחב:
משתתפי התכנית זכאים למלגה חודשית עבור השתתפות בחוג במרכז הקהילתי ומחוצה לו.
ליווי אישי :תהליך הליווי מתבצע על ידי רכזי ורכזות 'עמיתים' שהם אנשי מקצוע בתחום
הטיפול והשיקום :הליווי מתנהל בתוך המרכז הקהילתי ,כאשר עבור כל אדם נבנית תכנית
שיקום אישית המתבססת על רצונותיו ,כישוריו ,חלומותיו ,מטרותיו ,תחביביו ותחומי העניין שלו.
מעורבות והתנדבות במרכז הקהילתי ובקהילה :משתתפים שמעוניינים בכך,
מקבלים ליווי גם בתהליך ההתנדבות והמעורבות בתכנית עמיתים ,במרכז הקהילתי ובקהילה,
וכן יכולים להשתלב בפרויקטים קהילתיים משולבים.
מועדון רעים :במסגרת תכניות "מעגלים" מפעילה החברה למתנ"סים רשת של מועדונים
לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית המתגוררים בקהילה.
מטרות התכניות :מתן מענה לשעות הפנאי ,הקניית מיומנויות חברתיות ,שוויון הזדמנויות
ופעילויות לשינוי סטיגמות והשתלבות בקהילה .חברי המועדון נפגשים  3פעמים בשבוע ,בליווי
צוות מקצועי ,סביב תחומי עניין משותפים ,משתתפים בחוגים ובסדנאות ,בפעילויות ובאירועי
תרבות .דגש מיוחד מושם על פיתוח והקניית מיומנויות חברתיות.

תכניות קהילה:

"פברואר יוצא מן הכלל" :חודש המודעות לבעלי מוגבלויות בקהילה בשלל אירועים
ופרוייקטים //גינה קהילתית  //חוגים משולבים  //מועדון הרוח ועוד...

רכזת :עו"ס אילה לוי

כימיקלים וניקיון

סניף חצור הגלילית
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ייתכנו שינויים בהתאם לרישום ,כל הפעילויות יתקיימו בהתאם
לתו הירוק והנחיות משרד הבריאות ,יש להגיע עם מסיכות!

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

השכרת

אולמות וחדרים

השכרת קפיטריה לימי הולדת
* על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש
* בין השעות 17:00-19:00

שכירות בוקר

₪ 250

* בין השעות 8:00-14:00

₪ 400

שכירות ערב
* בין השעות 16:00-22:00-

₪ 500

ימי הולדת באולם ספיר
הרצאה באולם ספיר
ערב בהיכל התרבות
* לא כולל הגברה ותאורה

₪ 1,000
₪ 500

₪ 3,500
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ריהוט גן

סניף חצור הגלילית

073-73-73-238
סניף עפולה

04-6050189

היכל

התרבות
חצור הגלילית

סדרת

הצגות למבוגרים
ממיטב התיאטראות בארץ

מי מפחד מחנה לסלאו
יום רביעי י' בשבט
 12.1.22בשעה 20:30
סאלח שבתי -תיאטרון ארצי
יום רביעי ח' אדר א'
 9.2.22בשעה 20:30
אור -מחזמר שירי שושנה דמרי
יום שלישי כ"ח אדר א'
 1.3.22בשעה 20:30
אדוני ראש המועצה -הבימה
יום שני ח' באייר
 9.5.22בשעה 20:30
הקומיקאים -תיאטרון חיפה
יום שני ה' תמוז
 4.7.22בשעה 20:30
מנוי יחיד רגיל – ₪ 400
מנוי אזרח וותיק₪ 350 -

כרטיס בודד רגיל₪ 100 -
כרטיס בודד אזרח ותיק₪ 80 -

> רכישת כרטיסים בקישור/https://mhatzor.smarticket.co.il :
> עקבו בפייסבוק :מתנ"ס חצור
> עקבו באתר לשלל הפעילויותhttp://www.mhatzor.org.il/index.php :
> לפרטים ושאלות נוספות במיילbzshimrit@gmail.com :
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להזמנות077-6020644 / 04-6935754 :

עיצוב והפקה

