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אנו פותחים את השנה במשב רוח רענן ובאווירה של התחלות חדשות - שיפוץ אולמות, 
פתיחה של היכל ספורט חדש  גדול ומרווח בסמוך לבית ספר בגין, אולם חדש בשלבי בניה 

ברחוב השקמים , מתחם נינג'ה מקצועי בספורטק.

אנו שמחים להציע לכם מגוון של פעילויות לשעות הפנאי. רשות הספורט העירונית הוד 
השרון פותחת את שעריה בפני כל אחת ואחד מכם, מתוך כוונה לחדש, להפתיע ולחשוף 

בפניכם מגוון רחב של תוכן איכותי ומקצועי.

כמדי שנה, נרתם הצוות המקצועי והמיומן ביותר, כדי לבנות מערך חוגים מגוון ונרחב. 
זאת, מתוך שאיפה להפוך את שעות הפנאי שלכם לחוויה מעשירה, מעצימה ומלמדת, כל 

אחד על פי טעמו ותחומי עניינו.

כחלק מתכנית עירונית כוללת וחדשנית לקידום שוויון מגדרי במרחב העירוני, כל החוגים 
העירוניים יפתחו לבנות ולבנים.

בנות ובנים בעיר יוכלו לקחת חלק בכל חוג שהן.ם רוצות.ים בכל הרמות.

מאחלים לכולנו שנת פעילות פורייה ממלא ומהנה. 

רשות הספורט העירונית
09-8894352

תושבות.ים 
יקרות.ים,

הספורט כדרך חיים
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התעמלות ואקרובטיקה הם אחד מענפי הספורט האולימפי המרהיבים ביותר.
פיתוח שיווי משקל, יציבה נכונה, גמישות וקואורדינציה, ביצוע אלמנטים בתרגילים בעזרת קורה, 

טבעות, קפיצות ועוד.
מיועד לבנות.ים בגילאי גן חובה ומעלה.	   
בהדרכת:  צוות מדריכות.ים ממיטב המאמנות.ים בענף	   

בית הספר להתעמלות אומנותית מזמין גילאי 4-12 להגיע ולהתנסות באחד הענפים היפים ביותר.
הפעילות מפתחת גמישות, כוח, קואורדינציה, יצירתיות, כושר גופני, משמעת עצמית ויציבה, 

בשילוב טכניקות של אקרובטיקה, בלט, עבודה עם מוסיקה ועבודה עם מכשירים כגון: חבל, חישוק, 
אלות וסרט.   

האימונים מועברים על ידי צוות מאמנות ומאמנים מקצועי.	 
בסיום שנה ראשונה ניתן להיבחן לנבחרת הוד השרון אשר מייצגת את העיר בתחרויות ברחבי 	 

הארץ.

מרכז ספורט עתידים ימים א' ו- ד' 
מרכז ספורט רבין ימים ב' ו- ה' 

במרכז ספורט יגאל אלון ימי ג'  
פעם בשבוע 180 ₪ | פעמיים בשבוע 240 ₪  עלות החוג:  

אליזבט 054-6498987 לפרטים:   

נבחרת התעמלות קרקע ומכשירים

במהלך השנה תופיע נבחרת ההתעמלות העירונית באירועים עירוניים ותשתתף בתחרויות 
אזוריות וארציות.

מיועד לגילאי 6-18	 
החוג כולל שיעורי ריקוד	 

מוקדי פעילות:
ימים א' ו- ד' | מרכז ספורט יצחק רבין 

ומרכז ספורט ממלכתי א'
ימים ב' ו-ה'  | מרכז ספורט עתידים

עלות החוג: 
פעם בשבוע 180 ₪ | פעמיים בשבוע 240 ₪ 

לפרטים נוספים:
052-3983537 ,052-7871759

המרכז להתעמלות
ואקרובטיקה
לבנות ובנים

התעמלות אומנותית לבנות ובנים
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משכן המחול “קרן אור” בית ספר מוביל למחול בהוד השרון והסביבה ידוע בהישגיו
המקצועיים, צוות מורות.ים מקצועיים מהשורה הראשונה ומתן דגש לחינוך ולערכים, בית הספר 

הפועל בניהולה של קרן קליין תגר, משנת 2015  
למשכן המחול מרכז ראשי ושלוחות נוספות:        

סטודיו ראשי “הראשונים”- אולם ספורט הראשונים רחוב פדויים 18	 
סטודיו ירוק- אולם ספורט אריאל שרון, רחוב  עזר וייצמן 5	 
סטודיו בגין- אולם הספורט החדש בגין, רחוב הדרים 56 	 

סטודיו "הראשונים"  |

מסלול להקות צעירות ובוגרות - ימי א׳, ד׳, ה׳
מסלול נבחרות תחרותיות- היפ הופ, ימי ב'

פרויקטים מקצועיים  |

פרויקט הרכב יצירתי תחרותי
השתתפות בתחרויות ארציות ובינלאומיות, ריקודי סולו וריקודים קבוצתיים

פרויקט נבחרות היפ הופ מקצועי - מסלול מקצועי תחרותי	 
חוגי היפ הופ- החל מגילאי גן, א׳-ב׳, ג׳-ד׳, ה׳-ז׳	 

       עם המורות אלה שרעבי ונועה פליישון, ימי ב', ד' 
בסניף הירוק- אולם הספורט אריאל שרון, רחוב עזר וייצמן 5 , ביה"ס הירוק	 

 

מחול יצירתי - טרום חובה  |

יסודות הבלט וג'אז גן חובה-  א׳-ב׳ ימי א'
עם המורה הילה מוסקוביץ, ימי א'

ג'אז מודרני- ג׳-ד׳, ה׳-ו׳, ז׳-ח׳ 
עם המורה הילה מוסקוביץ, ימי א'

סניף בגין- אולם הספורט ביה"ס בגין, רחוב הדרים 56

אקרודאנס- כיתות יסודי וחטיבה חלוקה עפ"י גיל עם המורה נועה, ימי ה'

מסלול להקות  |

שיעורי חובה | בלט קלאסי, מחול מודרני ושיעור להקה    
שיעורי בחירה | אקרודאנס, ימי ה׳ |  היפ הופ, ימי ב׳

צוות מורים בכיר ומקצועי

כיתות  א'-ב'	  להקת אפרוחים 
כיתות ג'-ד'	  להקת ניצנים 
כיתות ה'-ז'	  להקת נעורים 
כיתות ח'-ט'	  להקת אנסמבל 
כיתות י'-י"ד	  להקה ייצוגית 

תנועה ומחול
לבנות ולבנים
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חוגים לנשים וגברים
להקת מחול ישראלי "בראשית" עם המורה קרן, ימי ג׳ סטודיו הראשונים.
נשים וגברים גילאי 30-60 בעלי רקע במחול, הופעות ופסטיבלים בארץ ובעולם.

קבוצת נשים ג'אז מודרני עם המורה קרן, ימי ג׳ סטודיו הראשונים.
שיעור ג'אז נשים עם המורה קרן, ימי א' סטודיו ירוק.

קבוצת היפ הופ לנשים 
לנשים עם המורה נועה, ימי ד', סטודיו ירוק.

קבוצת בוקר - חיזוק ופילאטיס עם המורה קרן צור יישק.
ימי א׳, ד׳ בשעות בוקר מוקדמות 06:00-07:00

אימון אישי לתזונה בריאה, אכילה רגשית
קרן קליין תג'ר מאמנת תזונה ומטפלת רגשית.   

תנועה ומחול
לנשים וגברים

משכן המחול קרן אור, ניתן לשלוח הודעה בוואטסאפ עם שם, גיל הילד/ה, והסגנון שאתם 
מתעניינים ונשלח אליכם מידע מדויק ורלוונטי.   

ניתן לתאם שיעור ניסיון בהרשמה מראש בלבד

איילת, מנהלת המשרד 0545305232

קרן, מנהלת הסטודיו 0544998495
משרד: 09-7427070 

officekostudio@gmail.com :משרד הרשמה

לפרטים נוספים והרשמה:
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הרקדת הורים לילדות.ים   |  

הרקדת הורים לילדות.ים. הרקדות משותפות המעניקות לילדות.ים ביטחון בנוכחות הוריהם ותורמות 
ליכולת הילד.ה להעריך את עצמה.ו ולקבל משוב מידי מחיזוקי ההורים. ההורה תורם לילד.ה בקשב, 

בקשר עין, בחיוך, במגע ובדיבור ועושה זאת במסגרת שונה מהמסגרת המשפחתית הרגילה.

בהנחיית ד"ר לוי ברגיל מומחה בתחום ריקודי הילדות.ים 
מיועד לגילאי שנתיים עד כיתה ו'

מתקיימת מידי שבוע במוצאי שבת באולם עתידים
הכניסה חינם 

לפרטים נוספים: לוי 050-5304319

קסם הריקוד - כוכבות וכוכבים בתנועה  |

מחלקת משאבי קהילה והתנדבות מחפשת צעירות.ים ובני נוער שרוצים להשתתף בחוג ייחודי ומהנה! 
הורים לבנים ובנות נוער וצעירות.ים הישובים על כסאות גלגלים ועם צרכים מיוחדים יוכלו מעתה 

להעניק לילדיהם שמחה, ביטחון, אושר וחברים חדשים בחוג מיוחד לריקודי עם משולב במגוון 
פעילויות 

בהדרכת: סתיו שגב ותהל אברהם
ימי רביעי | 18:00-18:45 אולם הספורט חטיבת עתידים רחוב יאנוש קורצ'ק 1 הוד השרון

החוג מתקיים לאורך כל שנת תשפ"ג 2022-2023
ההשתתפות ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש

לפרטים: סתיו שגב 052-5915915 | תבל אברהם 052-7467182
מחלקת משאבי קהילה והתנדבות, אגף הרווחה והשירותים החברתיים 

osnatb@hod-hasharon.muni.il :לפרטים והרשמה

תנועה ומחול
לבנות ולבנים

ריקודי עם  |  

חוג לריקודי עם, נוסטלגיה ואמצע הדרך, ריקודים שיישארו לתמיד.
בואו ללמוד לרקוד עם ״צוות במחול״ - מדריכות ומדריכים מקצועיים, ותיקים, מנוסים ונמרצים. 

בכל יום ה׳ באולם הספורט הירוק )״אריאל שרון״(: 
21:00-19:45 - מתחילים מצעד ראשון

21:30 - ממשיכים ומתקדמים 

לפרטים נוספים: איריס אבנר 052-6088660
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חיים בריא

חוגי חיים בריא  - חדש!  |  במרכז ספורט בגין, ימי שלישי | 17:00

זומבה מיועד לילדות וילדים בגילאי גן
זומבה הינה שיטת אימון המשלבת צעדי ריקוד לטיניים עם פעילות גופנית על מנת ליצור אימון 

דינאמי וכייפי. בשיעור נשלב קומבינציות בעלות קצב משתנה המבוססות על צעדי ריקוד מסגנונות 
שונים, העוזרות לפתח את רמות הקואורדינציה והקשב.

ימי שני ורביעי | 18:00-19:00 
אימון פונקציונאלי לתוצאות מקסימליות לנערות

אימון קבוצתי וממכר, מוציאים את המקסימום! אימון מקפיץ ומלא אנרגיה, הכולל פעילות מתמשכת 
המשלבת מגוון תרגילים המפעילים קבוצות שרירים שונות. התרגילים מתבצעים במאמץ גבוה,

בחזרות מרביות ובזמן קצר יחסית.

פילאטיס וחיזוק רצפת האגן לנשים | 19:00-20:00
באים להתאמן, לחזק את השרירים ואת היציבה. כדי להגיע לתוצאות מקסימליות משלבים תרגילי 

משקל גוף, גומייה וכדור. תרגול זה ידוע ביכולתו לחזק את שרירי הליבה, רצפת האגן, הגמישות 
והיציבה. 

אימון כושר לנשים | 20:00-21:00
את מרגישה שבא לך לזוז אבל אין לך כוחות? בדיוק בשביל זה פתחנו את הקבוצה הזו!  אנו נתחיל 

בצורה הדרגתית, כולן ביחד, כקבוצה. במהלך האימון תפעלו בכמה מישורים:
עיצוב וחיטוב, אירובי, אימון מחזורי ועוד. התכונני לשיפור הכושר הגופני ולשריפת קלוריות.

 
אימון כושר מעורב לנשים ולגברים | 21:00 - 22:00 

תמיד חלמתם להתחיל להתאמן אבל לא הצלחתם להכניס את זה בלו"ז העמוס?
ההזדמנות שלכן.ם הגיעה! אימון בשעות הערב בו תוכלו לעבוד על כל קבוצות השרירים, לשלב

פעילות אירובית ואימוני כוח, הכל באימון אחד! 

עלויות: 

חוג ימי שני ורביעי - 260 ₪ לחודש

חוג ימי שלישי - 180 ₪ לחודש

לפרטים נוספים: מורן 054-5873443
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KENDO  נערות ונערים  | 

אומנות הסיוף בחרב יפנית
קנדו – Kendo - פירושו "דרכה של החרב", הינה אומנות 
לחימה יפנית מודרנית בחרבות, המבוססת על מיומנויות 

הסיוף היפני המסורתי או קנג'יטסו.
העיסוק בקנדו היא פעילות מאתגרת פיזית ונפשית המשלבת 

ערכי אומנויות לחימה עמוקים עם עקרונות פיזיים מתחום 
הספורט.

המתאמנים בקנדו נקראים קנדוקה או קנשי שפירושו סייפים. 
מטרות: עיצוב הגוף והנפש, לטפח רוח נמרצת דרך משטר 

אימונים נוקשה, לשאוף לשיפור באומנות הקנדו, להעריך את 
האדיבות והכבוד האנושי, להתחבר עם אחרים בכנות, לשאוף 

תמיד לשיפור עצמי.

מרכז ספורט הירוק 	 
ימים ב' ו-ה'	 
מחיר 270 ₪ 	 
לפרטים:  פשה 054-6455506	 

קודו קאן לבנות ולבנים  |  

בית הספר הגבוה לג'ודו, בהדרכת שניר רובין, אלוף ישראל וחבר בסגל נבחרת ישראל. בוגר הפנימייה 
למחוננים במכון וינגייט. 

בתוכנית: תחרויות, ימים פתוחים, אימון הורים ילדות.ים.
הג'ודו מקנה קואורדינציה, כוח, זריזות ,ביטחון, מהירות, הגנה עצמית כושר גופני מעולה ומשמעת 

עצמית גבוהה.
החוג מתקיים בקבוצות למתחילים מגיל 5 ומעלה, קבוצות למתקדמים וקבוצות נבחרת.

מרכז ספורט ראשונים	 
ימי ב' ו-ה' 	 
מחיר פעמיים בשבוע 240 ₪ | פעם בשבוע 180 ₪ 	 
לפרטים נוספים: שניר רובין 052-3253545	 

דניס השרדות לבנות ולבנים  |  בהדרכת: רן טוביס, דאן 6

שיטת הגנה עצמית כחול לבן, המבוססת על המרכיבים העיקריים של קרטה, ג'ודו, ג'וג'יטסו וטכניקות הגנה 
עצמית נגד כל סוגי התקיפה בנשק קר וחם.

החוג משלב יכולת התמודדות במצבי לחץ וסכנת חיים. מקנה בטחון עצמי, שליטה עצמית ומשמעת. 
בוגרי השיטה משמשים בעמדות מפתח בכוחות הביטחון.

מיועד לבנים ולבנות מגיל 5 ועד 50.	 
מרכז ספורט ראשונים ימים: א' ו-ד' 	 
עלות החוג: 240 ₪ 	 
לפרטים נוספים: רן טוביס 054-5533444	 

אומנויות לחימה
לבנות ולבנים
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אקרובטיקה לומדים לעוף קבוצות ילדות.ים, נוער ובוגרות.ים  |

לימוד אקרובטיקה למתחילים ומתקדמים על מזרון האוויר - אייר טראק.
למידת יסודות האקרובטיקה לבנים ולבנות בסביבה בטוחה.

בהדרכת טל באום. 	 
כיתות א׳ ומעלה, קבוצות ילדים, נוער ובוגרות.ים.	 
מרכז ספורט לפיד  |  בימי ג'	 
עלות החוג: 180 ₪	 
לפרטים נוספים: רועי 052-2345934	 

טאקוונדו לנערות ולנערים   |   "מוזס טאקוונדו"

בניהולו של מאסטר ניב מוזס, דאן 6.
בהדרכת מאסטר יובל גיבורי, דאן 4, מאמן מוסמך ובעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך.

ביטחון עצמי, משמעת עצמי, שיפור ביכולות הקשב והריכוז, שיפור ביכולות הקואורדינציה, 
חיזוק חגורת הכתפיים, חינוך לדרך ארץ, מצוינות, כבוד והערכה עצמית.

מרכז ספורט עתידים ימים ב' ו-ה'	 
עלות החוג: פעם בשבוע 180 ₪ | פעמיים בשבוע 240 ₪	 
לפרטים נוספים: ניב מוזס 050-3773885, יובל 050-7683727	 

קפוארה קבוצות ילדים.ות, נוער ובוגרות.ים |

אומנות לחימה ברזילאית המשלבת אלמנטים של אקרובטיקה וריקוד.
פיתוח קואורדינציה, חוש קצב, כושר, כוח, גמישות וביטחון עצמי.

הקפוארה מעודדת יצירתיות ושמה דגש על גיבוש קבוצתי.
בואו ללמוד באחד מבתי הספר הוותיקים והמקצועיים בארץ

עם מדריכים בעלי שם עולמי.

בהנהלת רועי לב ארי וטל באום, ממייסדי הקפוארה בארץ.
קבוצות לגיל הרך, ילדות, ילדים, נוער, בוגרים, קבוצת נשים.

אולם לפיד )רמתיים(	 
אולם עתידים )מגדיאל( 	 
אולם תל"י )גיל עמל(	 

לפרטים נוספים: רועי 052-2345934 טל 054-4275022

אומנויות לחימה
לנערות.ים וילדות.ים
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סייף ילדות.ים, נוער ובוגרות.ים  |

הצטרפו למשפחת הסייף של הוד השרון!
הסיוף מפתח קואורדינציה וזריזות, כוח, גמישות וסיבולת, 

יכולת ניתוח והחלטה מהירה, יכולת ריכוז ומיקוד, ערכי מוסר 
וכבוד הדדי. בואו ללמוד עם הסייפים הטובים בארץ, באווירה 

משפחתית וחמה.
 

בהדרכת שמעון שפרוכמן – 3 פעמים אלוף.  	 
לבנות ובנים מגילאי 6 ומעלה	 
מרכז ספורט שילה	 
לפרטים נוספים: שמעון שפרוכמן 052-2219187	 

קרטה בנות ונערות בנים ונערים   | 
בהדרכת: גבי מקאי

ישראל קרטה קיוקושינקאי, שיטת הקרטה החזקה והרצינית בעולם.
השיטה מקנה בטחון עצמי, קואורדינציה, כושר גופני ויכולת התמודדות במצבי לחץ.

במהלך השנה יתקיימו תחרויות פנימיות וארציות.

מיועד לגילאי 5-18	 
מחיר: 240 ₪	 
מרכז ספורט הדרים | בימים א' ו-ד'	 
לפרטים נוספים: גבי מקאי 052-6017272	 

אומנויות לחימה מעורבות קבוצות ילדות.ים, נוער ובוגרות.ים  | 

לחימה המשלבת קרטה, אגרוף תאילנדי, היאבקות וג'יאו-ג'יסטו ברזילאי.
הצטרפו עוד היום לאומנות הלחימה החזקה והמהנה ביותר לאימון.

בהדרכת מעיין אלחייני, קרלוס בורנשטיין ומורדי גלאם	 
לפרטים נוספים: מעיין 052-2991002	 

ג'ודו קבוצות ילדות.ים, נוער ובוגרות.ים | 
בית הספר לג'ודו – אגודת פייטינג ספיריט הוד השרון

בואו ללמוד ג'ודו באווירה חמה ותומכת החל מהצעד הראשון עם טובי המאמנים 
אשר ילוו את הילדות.ים החל מהצעד הראשון. 

ג'ודו טף – תוכנית ייחודית לגיל הרך, חוגי ג'ודו לילדות.ים, נוער ובוגרות.ים

מרכז ספורט עתידים בימים א' ו-ד' 	 
מרכז ספורט רבין בימים ב' ו-ה' ובחטיבת השחר	 
עלות החוג: פעם בשבוע  180 ₪ | פעמיים בשבוע 240 ₪	 
לפרטים נוספים: מעיין 052-2991002	 

אומנויות לחימה
לנערות.ים וילדות.ים
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פעילות לקטנות.ים
ולגדולות.ים

הכנה למשחקי כדור   |
שילוב של הנאה וחיזוק הגוף.

בהדרכתו המקצועית של אמיר דגה מאמן מוסמך לילדות.ים.

משחקי כדור מאתגרים ומהנים בשילוב תרגילים להתפתחות הילד ולשיפור היכולת 
המוטורית, קואורדינציה, פיתוח תנועה, חיזוק הכושר הגופני, שיווי משקל ופיתוח ביטחון עצמי. 

הכול באווירה שמחה וסוחפת.
מיועד לגילאי 4 – 8	 
מרכז ספורט שילה | בימי ג'	 
עלות החוג: 180 ₪ 	 
לפרטים: אמיר דגה 050-7736796	 

לרוץ כל אחת.ד יכול.ה! רצות ורצי הוד השרון   | 
בהדרכת איריס בן עמי מורה לחינוך גופני ומאמנת ריצה.

חוג ריצה למרחקים ארוכים מאתגר ומהנה, אימוני ריצה מגוונים בתנאי שטח שונים.
החוג פתוח למתחילים ולמתקדמים.

משך האימון שעה וחצי שלוש פעמים בשבוע.	 
עלות החוג: פעם בשבוע - 180 ₪  |  פעמיים בשבוע – 240 ₪  |  3 פעמים בשבוע – 280 ₪ 	 
לפרטים נוספים: איריס 052-2654289	 

החלקה אומנותית על גלגיליות לבנות ולבנים   | 
בהדרכת קרין מרחבקה שחר

מאמנת הלהקה הייצוגית תחרותית של חולון, אלופת ישראל
ומקום שלישי באליפות אירופה למופעים קבוצתיים.

החוג פועל בהוד השרון מזה 8 שנים ומיועד לגילאי 4 ומעלה ברמות 
מתחילים, מתקדמים ומבוגרים. בחוג יושם דגש על קואורדינציה,

חוש קצב, יציבה ועבודת צוות.

מיועד לגילאי 4 ומעלה ברמת מתחילות.ים	 
עלות החוג: פעם בשבוע 180 ₪ |  פעמיים בשבוע 240 ₪	 
מרכז ספורט יגאל אלון בימי ב', מרכז ספורט הירוק בימי ד'	 
לפרטים נוספים: קארין 050-3717170	 

טניס לכל גיל בנות ובנים   | 

בית הספר לטניס מזמין אתכן.ם לבוא ולהתנסות בספורט הלבן.
לימוד יסודות משחק הטניס, שיפור טכניקה ומיומנות המשחק, שיפור קואורדינציה לצד פיתוח 

כושר גופני, רכישת ביטחון עצמי והכרת הגוף בתנועה, הקניית ערכים ספורטיביים ואהבת המשחק.
 

מיועד לבנות ולבנים מגיל 6 ומעלה	 
המגרש הפתוח בממלכתי א' 	 
לפרטים נוספים: טלי מורן 050-4567178	 
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הטובות.ים לטניס!  |
מרכז הטניס הוד השרון מזמין להתנסות בספורט הלבן!

מרכז הטניס מקיים אימונים קבוצתיים ופרטיים לילדות.ים, נוער
ומבוגרות.ים בכל הרמות והגילאים.

חוג הטניס תורם לביטחון העצמי, התפתחות חברתית ושיפור הקואורדינציה.
המרכז ממוקם בלב פארק "עתידים" שבמגדיאל.	 
אימוני טניס פעמיים בשבוע בימים א' ו- ד' או בימים ב' ו- ה'.   	 
צוות מאמנים: מקצועי בוגרי מכון וינגייט. 	 
עלות החוג: 285 ₪ 	 
לפרטים והרשמה: מוטי כלו 054-7614343	 

פרוגרס התעמלות אתגרית לגיל הרך  | 
הפעילות מתאימה לגילאי 3 – 6 בקבוצות גיל נפרדות.

פעילות החוג מתבצעת עם 2 מורים בקבוצה.
הילדות.ים מתרגלות.ים ולומדות.ים להתמודד עם משימות מוטוריות ומשחקים באמצעות חשיבה.

מרכז ספורט בגין  | ביום ב'	 
מחיר: 195 ₪ 	 
לפרטים נוספים: איתי 052-8759050	 

כושר קרבי יחדיו  | 
פרויקט יחדיו מזמין אותך לבוא ולהיות חלק ממאות בוגרים ובוגרות המשרתים בכל יחידות צה"ל 

השונות. הפעילות משלבת חינוך, ערכים, אימון פיזי ומנטלי. 
התמודדות עם חוסר וודאות, עמידה בלחץ, לקיחת אחריות, יציאה מאזור הנוחות הם חלק ממגוון 

הדרישות איתם מתמודדים החניכים והחניכות.
בימי ב' ו- ה' | פארק 4 עונות	 
מחיר: 320 ₪ 	 
לפרטים נוספים: אריק אדיב מייסד "יחדיו" כושר קרבי	 
נייד: 052-2997726	 

כדורשת נערות  | 
משחק הכדורשת הינו משחק קבוצתי בעל אופי חברתי ותחרותי שתפס תאוצה בשנים האחרונות והפך 
להיות פופולרי. המשחק מתאים לכל נערה, ללא קשר לגובה ומשקל, וללא צורך בניסיון קודם. כל אחת יכולה.

אולם ספורט השחר | ביום ב'	 
עלות החוג: 180 ₪ 	 
לפרטים נוספים: דנית 052-4201500	 

ויאנסה יוגה  |
בהדרכת דנה רחלין, מורה בכירה, מומחית לספורט וכושר, לשיקום בתנועה, ראש תחום פילאטיס בוינגייט. 
הידוק הקשר בין הגוף והנפש, תרגול זורם לשיפור הגמישות, שיווי משקל, הקאורדינציה, היציבה, הכוח, 

כושר הריכוז, הנשימה ועוד, יש להצטייד במזרון יוגה.
בימי ב' בין השעות 19:15-20:30 | סטודיו מרכז ספורט רבין 	 
לפרטים נוספים: 054-6500239	 

חוג רולר דאנס לבנות ולבנים  |
רולר דאנס, ריקוד על גבי רולר בליידס, חוג חדשני בארץ שמפתח מגוון רחב של 
מיומנויות, יכולות ריכוז וקואורדינציה גבוהות, שילוב מיומנות החלקה, משמעת 

עצמית, כושר גופני עם מיומנויות ריקוד, אימוני סללום ואלמנטים. 
החוג פועל בשיתוף ובפיקוח איגוד הגלגיליות הארצי. מאפשר השתתפות באירועים, 

מופעים ובתחרויות ארציות.
מיועד לילדות.ים מגיל 5 ומעלה.	 
יתקיים ביום ד׳ | באולם השחר 	 
לפרטים נוספים: יפעת 050-7761377	 

פעילות לקטנות.ים
ולגדולות.ים
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התעמלות בריאותית  |
תרגילים המבוססים על התנגדות לחיזוק העצם. חיזוק והגמשת השרירים. 

עבודה על שיווי משקל ויציבה נכונה. 

בימי א׳ 8:45-9:30  |  בימי ד׳ 8:30-9:15. 	 
מרכז האמנויות הרב תחומי, דרך כפר הדר 33.	 

שיעור על כיסא  |

מיועד לאוכלוסייה המתקשה לעמוד לאורך זמן. השיעור מיועד לאוכלוסייה שיש לה יכולת לבצע 
פעילות גופנית בישיבה ובשכיבה על מזרון, בהדרכת בוורלי 050-2337370

ביום ד׳ 7:40-8:25 	 
מרכז האמנויות הרב תחומי, דרך כפר הדר 33.	 

חוגי התעמלות 
לגיל הזהב
נשים וגברים

pétanque  |  פטאנק לנשים ולגברים

פאטנק )בצרפתית: pétanque( הוא משחק כדור 
תחרותי שמקורו בצרפת. הפטאנק פופולרי מאוד 
בצרפת, הספורט משלב טקטיקה, יכולות חשיבה 

וקואורדינציה והוא אחד מענפי הספורט הבודדים 
בהם רשאים גברים ונשים להתחרות בצוותא באותה 

קבוצה או זה מול זה.
הפעילות ללא עלות.	 
לפרטים נוספים: רשות הספורט העירונית	 

 09-8894350       

פילאטיס מזרון  |

תרגילים לשיפור טווחי תנועה במפרקים ולאורך
כל עמוד השדרה. 

עבודה על חיזוק הבטן והגב.

בימי א׳ 8:00-8:45 	 
מרכז האמנויות הרב תחומי, דרך כפר הדר 33.	 

ליגת ותיקות.י העיר בטניס שולחן  |
מפגש חברתי וספורטיבי המשלב הנאה והנעה בליווי מדריך וללא עלות.

בימים א' ו -ד' בשעות הבוקר 	 
לפרטים נוספים: רשות הספורט העירונית 09-8894350	 

ריקודי עם  |

חוג לריקודי עם - נוסטלגיה ואמצע הדרך - ריקודים שיישארו לתמיד.
בואו ללמוד לרקוד עם ״צוות במחול״ - מדריכים מקצועיים, ותיקים, מנוסים ונמרצים. 

בכל יום ה׳ באולם הספורט הירוק )״אריאל שרון״( 	 
בין השעות: 19:45 - 21:00 מתחילים מצעד ראשון	 
בין השעות: 21:00 - ממשיכים ומתקדמים	 
לפרטים נוספים: איריס אבנר 052-6088660	 
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יום חמישי

פארק 4 עונות

יום רביעי

פארק מגדיאל

יום שלישי

פארק 4 עונות

יום שני

פארק מגדיאל

יום ראשון

פארק 4 עונות

בברלי בנד
פילאטיס מזרן

07:15

 דני גלנד
פילאטיס

07:15

דני גלנד
פילאטיס 

07:15

בברלי בנד
פילאטיס מזרן

07:15

סנדרה פולק
ויני יוגה 

08:00

סיגל מגן
צ'י קונג 

08:15

סיגל מגן
צ'י קונג 

08:15

סנדרה פולק
ויני יוגה 

08:00

איריס בן עמי
הליכה מודרכת

 הפארק האקולוגי 
08:00

08:30
 פטאנק

 מגרשי הפטאנק
 רח' ז'בוטינסקי
 בתיאום רשות

הספורט 098894350

17:00
 פטאנק

 מגרשי הפטאנק
 רח' ז'בוטינסקי

 איריס בן עמי
 הליכה מודרכת

 הפארק האקולוגי
08:00

טניס שולחן
חטיבת הראשונים

07:45-10:00

טניס שולחן
חטיבת הראשונים

07:45-10:00

לוי ברגיל
ריקודי עם

07:15

17:00
 פטאנק

 מגרשי הפטאנק
רח' ז'בוטינסקי

הליכה נורדית  |

הליכה בשבילי הירקון באמצעות מקלות הליכה מיוחדים. מניעה ומחזקת את הגוף.

הפארק האקולוגי	 
לפרטים נוספים:  רשות הספורט 09-8894350	 

חוגי התעמלות 
לגיל הזהב
נשים וגברים

הפעילויות בפארקים לוותיקות.ים

* ייתכנו שינויים בשעות
* יש לעקוב אחר הפרסומים באתר העירוני

שולי הוכמן
יוגה

פארק 4 עונות 
16:00-17:30
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מועדון ספורט וחינוך לבנות ולבנים  |

מועדון ספורט וחינוך גופני הוד השרון הוקם בשנת 
1994 בתחום הכדורעף בחט"ב הראשונים בו פועלים 
חוגי ילדים מכיתות ד' – ו' כהכנה לכיתות הספורט 

בכדורעף.
הילדות.ים שמסיימות.ים הילדים שמסיימים כיתה 
ט' מצטרפים למועדון מכבי הוד השרון בבית ספר 
והליגות  הכדורעף  איגוד  של  לפעילות  מוסינזון 
באליפויות  זכה המועדון  הנוספות. במהלך השנים 
במדינת  והטובים  הגדולים  לאחד  ונחשב  רבות 

ישראל מאז הקמתו. 

לפרטים נוספים: יוני אלמוג 052-2579060	 

לבנות  כדורעף  השרון  הוד  מכבי  מועדון 
ולבנים  |

הוקם בשנת 1981 והוא מטפל בשחקני כדורעף מגיל 
בעונה  מקצועניות,  ליגות  כולל  לבוגרים  ועד  נערים 
בליגה  קבוצות   10 ישחקו  במועדון   2019-20 הבאה 
נשים  וקבוצת  גברים  קבוצת  הכדורעף  איגוד  של 
בליגת העל המקצוענית של א׳ וקבוצת נשים בליגה 
הארצית, קבוצת נוער ונוער בנות בליגת העל וקבוצת 
קבוצת  הכדורעף,  איגוד  העל.  בליגת  ונערים  נערות 

בנים וקבוצת בנות בליגה הלאומית, קבוצת גברים.

אליצור – כדורעף לבנות ולבנים  |

בליגה  משחקת  הקבוצה  ז"ל,  סמוכה  אלון  ע"ש 
לכל  כדורעף  מועדון  ליצור  מטרתה  הלאומית, 

הגילאים בעיקר לציבור הדתי מסורתי.

מועדון השחייה העירוני לבנות ולבנים   |

אגודת ספורט תחרותית ברמה ארצית גבוהה, המונה 
קבוצות אימון ולימוד שחייה בכל הרמות והגילאים.  
באליפויות  מרשימים  להישגים  הגיעה  האגודה 
תחת  ובינלאומיות.  ארציות  ובתחרויות  השונות 
שגם  עירוני  טריאתלון  מועדון  גם  פועל  המועדון 

זוכה להישגים מרשימים.

מועדון הכדורגל העירוני - מחלקת הנוער  |
בהדרכת: מיטב המאמנים בליווי מנהל מקצועי.

להשתתף  אתכם  מזמין  העירוני  הכדורגל  מועדון 
התאחדות  של  ונוער  לילדים  סדירות  בליגות 
מוכשרים  שחקנים  להצטרף:  מוזמנים  לכדורגל. 
עם  נוער  מחלקת  לבנות  במטרה   17-10 בגילאי 
תשתית רחבה ובריאה שתתרום להתקדמות הענף 

בהוד השרון ותשמש עתודה לקבוצה הבוגרת.

מכבי הוד השרון – כדורסל לבנות ולבנים  |

המועדון פועל זו השנה ה-23. המועדון מורכב מ-3 
מחלקות: בוגרות.ים, מחלקת נוער/נערות, 

בית ספר לכדורסל. 
באיגוד  תחרותיות  קבוצות   27 משחקות  במועדון 

הכדורסל. המועדון נחשב לאחד הגדולים בארץ.

בית ספר לכדורגל לבנות ולבנים  |
 

מטרת בית הספר ללמד את יסודות הכדורגל 
ולאפשר פעילות מהנה בכל הרמות. במהלך השנה 

יתקיימו טורנירים ומשחקים מול בתי ספר לכדורגל 
בערים השכנות.

שחקניות ושחקנים מתאימות.ים יועברו לקבוצות 
הליגה של מחלקת הנוער שמתחרות במסגרת 

ההתאחדות לכדורגל.
מגרשי הכדורגל בגני צבי ובבתי הספר בעיר

רישום ל- 10 חודשי פעילות יקבלו ערכת אימון 
הכוללת: תלבושת, גרביים, תיק, מגני עצם וכדור.

עמותות
ומועדוני ספורט
לנערות ונערים

הפועל הוד השרון - כדורסל לבנות ולבנים  |

מועדון הפועל הוד השרון מגדיל את פעילותו 
והעונה יפעיל 7 קבוצות ליגה תחרותיות.

בנוסף יפעלו ברחבי העיר מספר מוקדי בית הספר
לכדורסל המיועדים לילדות.ים מגיל הגן ועד לכיתה

ממסגרת  חלק  להיות  מזמין  הפועל  מועדון  ד' 
המסוגלות  תחושת  את  שתחזק  ערכית  חינוכית, 

והביטחון העצמי של ילדכם וילדותכם.   

לבנות  כדורגל  השרון  הוד  ספורטאי.ות 
ולבנים  |

המתחרה  הבוגרים  קבוצת  את  מנהלת  העמותה 
בליגה ב׳ במסגרת התאחדות הכדורגל בישראל.
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ספורטק
עירוני

ספורטק הוד השרון  |

נותן מענה רחב בתחום תרבות  עומד לרשות הציבור מתקן ספורט מודרני אשר  בספורטק העירוני 
הספורט והפנאי לכל הגילאים. 

מגרש  וכן  וכדורסל  קט-רגל  למשחקי  תכליתיים   - רב  משולבים  מגרשים  למצוא  תוכלו  בספורטק 
החלקה לגלגיליות ורולר בליידס. מגרשי דשא סינטטי, מתקני כושר מוצלים.כל זאת בשילוב מדשאות 

רחבות ידיים. 
חדש!!!  מתחם נינג׳ה מודרני ומקצועי.

השימוש במגרשים בתאום עם רשות הספורט העירונית
השכרת מגרשי דשא סינטטי בספורטק 

עלות:   * קבוצות חיילות.ים ותלמידות.ים - 70 ₪ לשעה
           * קבוצות בוגרות.ים - 140 ₪ לשעה

לפרטים נוספים ורישום: רשות הספורט 09-8894350
פארק אקסטרים לסקייטרים, סקוטרים ובייקרים 	 
רחוב שביל התיכון )בתוך הספורטק העירוני(	 

זמני פעילות:
 	22:00 – 14:00 ימים א' – ה' 
 	        22:00 – 12:00 יום ו'  
 	        20:00 – 10:00 יום שבת  
בייקרים בין השעות: 20:00 – 22:00	  ימים ה', ו', ש' 
התאורה דולקת עד השעה  22:00 כל השבוע	 

*יש להקפיד למלא אחר הוראות הפעילות בפארק כפי שמופיעים בשלט הכניסה!
*חובה להשתמש בציוד מגן אישי: נעליים שלמות וסגורות,  קסדה שלמה ורכוסה, מגני מרפקים, 

  מגני כפות ידיים.

פאמפטרק - פארק אופניים אתגרי  |  פארק עתידים

מסלול רכיבה טבעתי קצר הכולל רולרים )תלוליות( וברמים )סיבובים מוגבהים(, בו רוכבים ללא דיווש 
אלא בעזרת תנועות גוף מתוזמנות היטב )"פמפום"( תוך יצירה ושימור של אינרציית הרוכב.

מסלולי הפאמפטרק מהווים פארק רכיבה ציבורי אולטימטיבי המתאים לכל הגילאים ולכל הרמות
כולל שני מסלולים , למתחילים ולמנוסים.
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ליגת הורים ובתי ספר  |

לרשות  המשותפת  יוזמה  הינה  ההורים  ליגת 
הליגה  מטרת  השרון.  בהוד  הספר  ולבתי  הספורט 
היא ליצור גאוות יחידה ומעורבות עמוקה בין הורי 
התלמידות.ים ובין המערכת הבית-ספרית וזאת ע"י 

שילוב ההורים בפעילויות הספורט והנופש.
הליגה מתקיימת למשך כל השנה ובסיומה מכתירים 

את האלופים/ות.

לפרטים נוספים: רשות הספורט 09-8894350  	 
        ובמזכירויות בתי הספר בו ילדיכם לומד.

ליגת כדורשת – הוד נט  |

אימהות  בהשתתפות  אלומה  חברת  בהנהלת 
גופני,  לכושר  תורמת  הליגה  הספר.  בתי  תלמידי 
מפגש  היכרות,  לספורט,  חינוך  אישית,  דוגמא 
חברתי וגאוות יחידה. ליגת הוד נט פתוחה בפני כל 
אימא ומיועדת לכל מי שרוח הספורט פועמת בה, 
אין צורך בידע קודם, כשרון או יכולת ספורטיבית 
ספורטיבית  לפעילות  נפלאה  הזדמנות  מיוחדת, 

מהנה במשחק קבוצתי.

ליגת הורים בכדורסל  |

ליגת ההורים בכדורסל מנוהלת על ידי רשות הספורט 
העירונית. השחקנים הינם אבות לתלמידות ותלמידים 
הלומדים בבתי הספר והינם מיצגים את בית הספר שבו 

לומדים ילדיהם. 
ליגה  וערכית.  חינוכית  הינה  לילדות.ים  הורים  ליגת 
העיר.  הורי  בקרב  קהילתי  ספורט  עשיית  שמעודדת 
ובין  לתלמידות.ים,  הורים  בין  המשלב  פרויקט 
המקומיות.  והרשות  הספר  לבתי  המשתתפות.ים 
פעילות הליגה בהוד השרון מאפשרת לאבות ואמהות 
הורי העיר לצאת מהבית ולקחת חלק בספורט קהילתי 
במסגרת ענף הספורט הקבוצתי קהילתי המוביל בארץ. 
ולצפות  להגיע  המשפחה  לבני  מאפשרת  הפעילות 
חווית כדורסל  בפעילות ספורטיבית תחרותית, לחוות 
וללא  הגינות  ספורטיביות,  על  המושתתת  אמיתית 

תופעות אלימות.
* קבוצת אמהות תפתח לפי דרישה ועמידה במינימום  

של משתתפות. 

ספורט קהילתי
לנשים וגברים
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מאי  |

שבוע הספורט בישראל	 
אולימפיאדת הילדות.ים 	 
טורניר כדורגל וכדורסל לזכרו של עומרי בללי	 
טניס שולחן בתי ספר יסודיים	 
ערב הוקרה לספורטאים והענקת מלגות 	 

לספורטאים מצטיינים
צעדת הוד השרון, "צועדים עם רון" 	 

שהפכה למסורת בעיר הולדתו של רון 
ארד הנווט השבוי. הצועדים מקבלים 
מידע על סיפור נפילתו בשבי של רון 

והמאמצים שנעשים לשחרורו. הצעדה 
מיועדת לכל המשפחה. במהלך הצעידה 

עוברים הצועדים דרך אתרים היסטוריים 
ובמסלולי הליכה מרהיבים ויכולים לעצור 
בנקודות הפעלה שהוקמו לאורך המסלול, 

בתום הצעדה כל צועד מקבל תעודה, 
מדליה וכובע.

05

יוני  |

מסיבות סיום חוגי ספורט                              	 
גמר אליפות הוד נט	 
גמר אליפות כדורסל אבות	 

06

יולי – אוגוסט   |

אירועי קיץ	 
פעילויות לגיל הזהב	 
תחרויות ואירועי ספורט בספורטק העירוני	 

07/08

11

ספטמבר / אוקטובר  |

פארק השחר

תחילת פעילות חוגי ספורט ברחבי העיר. 	 
טורנירים בבתי הספר. 	 
פרויקט לימוד שחייה בתי ספר יסודיים.	 
יום הליכה עולמי.	 
טיול ליל ירח.	 

09/10

מרץ אפריל  |

יום שיא בספורט לגני הילדות.ים	 
הפנינג אופניים למשפחות	 
טורניר כדורעף לזכרו של ירין גריידי תיכון רמון	 
טורניר כדורגל בנות - בתי ספר יסודיים	 
מרוץ הוד השרון	 

03/04

פברואר  |

מרוץ ל.ש.י.ר בשיתוף תיכון הדרים 
מרוץ לזכרם של שיקו סבן ויפתח שלפבורסקי 
ישוב,  בשאר  המסוקים  באסון  נהרגו  אשר 
שנהרג  שי  וליאור  בלבנון  שנהרג  חיון  רונן 
משתתפות.ים  במרוץ  ברומניה.  המסוק  באסון 
תלמידות.ים בית הספר תיכון הדרים בו התחנכו 
שיקו, יפתח רונן וליאור. המרוץ מתחיל בשאר 
ישוב ומסתיים לאחר 3 ימים ברחבת יד לבנים 
בהוד השרון. בתום המרוץ מתקיים טכס זיכרון 

בבית הספר תיכון הדרים.

02

דצמבר  |

טורניר כדורשת בתי ספר יסודיים	 
טורניר כדורסל בנים ובנות בתי ספר יסודיים	 

12

בהוד השרון

אירועי
ספורט נובמבר  |

טורניר כדורגל בתי ספר יסודיים
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מגרשי הספורט פתוחים לשימוש הציבור
התאורה דולקת כל היום עד השעה 22:00

השימוש במגרשים מותנה בפעילות החוגים במקום

מגרשי ספורט
משולבים

שם המגרש
הראשונים

עתידים
הדרים

רבין
ממלכתי א'
יגאל-אלון

השחר
שילה
תל"י
לפיד
ירוק

עתידים
הדרים

נווה-נאמן
רעות

כתובת
רחוב פדויים 18 

רחוב יאנוש קורצ'ק
רחוב ז'בוטינסקי 4

רחוב פשוש 4
רחוב הנרייטה סולד  2

רחוב משאבים 46
רחוב השחר 36

רחוב אסירי ציון 1
רחוב גולומב 4
רחוב השחר 34

רחוב נחשון 
רחוב יאנוש קורצ'ק
רחוב ז'בוטינסקי 4

רחוב אלכסנדר הגדול 12  
רחוב הדרים 12

שם האולם
הראשונים

עתידים
הדרים

רבין
ממלכתי א'
יגאל-אלון

השחר
שילה
תל"י
לפיד

נווה נאמן
הירוק

כתובת
רחוב פדויים 18 

רחוב יאנוש קורצ'ק
רחוב ז'בוטינסקי 4

רחוב פשוש 15
רחוב הנרייטה סולד 2

רחוב משאבים 46
רחוב השחר 36

רחוב אסירי ציון 1
רחוב גולומב 4
רחוב השחר 34

רחוב אלכסנדר הגדול 12
רחוב נחשון 6

טלפון
09-7405927
09-7452461
09-7405034
09-8853702
09-7664517
09-7446056
09-7452961
09-7481390
09-7423079
09-7450541
09-7402382
09-7728085

מרכזי ספורט

מתקני כושר 
בטבע

מיקום
פארק 4 עונות
פארק 4 עונות

ספורטק
גני-צבי

פארק עתידים
פארק השחר

חט"ב עתידים
חט"ב הראשונים

חט"ב השחר
תיכון רמון

תיכון הדרים
בי"ס צורים

פדויים
ז'בוטינסקי

גן האם
גן גלגל המזלות

גן הפקאן
גן הגולן

גן מגדיאל
גן יסוד המעלה
גן ציבורי גיורא

הפרסה
תיכון עמל שרונים

כתובת
רחוב ז'בוטינסקי

רחוב הפרדס פינת ההכשרות
רחוב שביל התיכון

רחוב יורדי הים
רחוב החומש
רחוב השחר

רחוב יאנוש קורצ'ק
רחוב פדויים
רחוב הגיבור

רחוב יאנוש קורצ'ק
רחוב ז'בוטינסקי

רחוב הנרייטה סולד
רחוב פדויים פינת אשכול

רחוב ז'בוטינסקי פינת דרך רמתיים
רחוב בן-גוריון

רחוב גלגל המזלות
רחוב ששת הימים

רחוב החרמון
דרך מגדיאל

רחוב יסוד המעלה
רחוב המוסדות

רחוב הפרסה
רחוב עמל 1

מגרשים ומתקני 
ספורט לנערות

ונערים

היכל הספורט
מנחם בגין

רחוב גולדה מאיר
מתחם 1200

שם המגרש 
מועדון נוער שכונת גיורא 

מועדון נוער גני צבי 
מועדון הברנש נוה הדר 

מועדון הגולן שכונת
גיל עמל 

כתובת
רחוב החייל 7

רחוב יורדי הים 2
רחוב הפלמ״ח 37

רחוב הגולן 16

מגרשי ספורט
 בשכונות
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נוהל גביית כספים  |

אין אפשרות לשלם לכל חודש בנפרד, או לחלק מהתקופה.	 
כניסה לחוג תתאפשר רק לאחר הסדרת תשלום.	 
ביטול פעילות בחוג יתבצע רק אצל מנהל האולם על גבי טופס ביטול, לא יתקבלו ביטולים דרך 	 

הטלפון או בהודעה למדריך הקבוצה.
בחודש בו ניתנה הוראת הביטול יגבה הסכום במלואו לאותו חודש.	 
החל מתחילת אפריל לא ניתן לקבל החזרים עבור ביטול השתתפות בחוג.	 

הנחות לנרשמות.ים  |

 10% לאח שני שנרשם לחוגי הספורט של רשות הספורט בלבד.	 
 10% לאם חד הורית.	 
 כל הנחה נוספת תידון בוועדת הנחות.	 

מועדי החופשות בחוגים
לשנת תשפ"ג

המועד
ראש השנה

כיפור
סוכות

הושענה רבה ושמיני עצרת
חנוכה
פורים
פסח

ערב יום השואה
ערב יום הזיכרון

יום הזיכרון ויום העצמאות
שבועות

תשעה באב

ימים
א' + ג' 
ג' - ד'
א' – ב'
א' – ב'

ב' - ד'
ד' – ד' 

ב' – סיום פעילות 18:30
ב' – סיום פעילות 18:30

ג' - ד'
ה' - ו׳ 

ה'

תאריכים
25-27.9.22
4-5.10.22

9-10.10.22
16-17.10.22

6-8.3.23
5-12.4.23

17.4.23
24.4.23

25-26.4.23
25-26.5.23

27.7.23

חידוש פעילות
ה' – 28.9.22
ו' –  6.10.22

ד' – 11.10.22
ד' – 18.10.22

א' – 9.3.23
א' – 13.4.23

ו' –   27.4.23
ג' –  28.5.23
ב' – 28.7.23

פעילות כרגיל

נהלי הרשמה
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מאחלים שנה פוריה
וספורטיבית
הספורט כדרך חיים


