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לחצו.כאן.<

תוכנית הפעילות המוצגת הינה פרי עבודה 
וחברי  והעשרה  פנאי  מיקוד  קבוצת  של 

ועדת הגיל השלישי.

חשבנו לנכון להעצים ולגוון את הפעילות 
התרבותית בשעות הפנאי לאוכלוסייה של 

גילי +50.

מגוון  הועלו  חשיבה  מפגש  במסגרת 
וגובשו  זוקקו  רעיונות  יישומיים,  רעיונות 
מוביל  יש  פעילות  לכל  כאשר  לפעילויות, 

נושא האמון על התוכן.

כולנו מקווים ומצפים לראות אתכם ואתכן 
לוקחים חלק בפעילויות השונות.

נפיק  השנה,  סוף  עד  התוכנית  בסיס  על 
הבאה.  לשנה  התוכנית  את  ונבנה  לקחים 
ברצוני להודות לכל החברים שלקחו חלק 

בעשייה והיו שותפים להרמת התכנית.

בברכת שנה טובה בצוותא,
ד"ר יוסי שוכמכר

https://site.tickchak.co.il/V6pvam7
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שערי.תקווה.גאים.להשיק.את.תכנית."בצוותא"
תכנית.תרבות.לגילי.+50.ביישוב.

יחד עם  צוותי אד הוק בתחומים השונים
יצרנו פסיפס תכניות מגוונות לבחירתכם.

 תכנית "בצוותא" משלבת מבחר מפגשי תרבות בתחומי ידע 
שונים, חוויה, טיולים, ערבי שירה ושיח, מועדון הסרט הטוב, 

חוגים לבריאות הגוף והנפש, יצירה, העשרה והתפתחות.
לעת עתה התכנית "בהרצה" בחצי השנה הקרובה,

ממנה נלמד ונציע תכנית לשנת 2022. 

בנוסף, משהו טוב קורה בשערי תקוה והוא מיועד לכם!
בית קפה קהילתי בהקמה מזמין תושבים להירתם, לתרום 

ולהיות שותפים לדרך הן בעיצוב המקום והן בתכנים.
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תושבות.ותושבים.יקרים,

אני גאה ומתרגשת להציג בפניכם את תכנית "בצוותא" 
ומרגשת  תוכנית עשירה, מגוונת, מחכימה   .50+ לגילי 

שמהווה נדבך נוסף בפיתוח הקהילה.

התכנית   - שלכם  יום  ליום  המותאמת  תכנית  בנינו 
מהנים  מרתקים,  מפגשים  עם  הערב,  בשעות  תפעל 

ומלאים בתכנים רלוונטיים לכם. 

אנו מאמינים כי שערי תקווה הינה קהילה של קהילות, 
של  לגילאים  גם  המענה  את  מרחיבים  אנו  כך  ובתוך 

״המבוגרים הצעירים״, ובני כל גיל מוזמנים. 

יחד עם שותפים בקבוצות המיקוד,  הצוות המקצועי 
בנה לכם תכנית חצי שנתית שתלך ותתרחב גם ל2022 

ואילך.

ואתכן לקחת חלק במסע, להיות  אנו מזמינים אתכם 
איתנו  יחד  וליצור  וגדלה  ההולכת  מהקהילה  חלק 
תכנית שתהלום את הרצונות, הצרכים ותחומי העניין 

שלכם ותשפר את ה well-being של כולנו בישוב.

שותפים  להיות  רצון  ו/או  הצעה  כל  לשמוע  נשמח 
הוועד  וחברי  המקצועי  הצוות  התכנית.  לקידום 

מושיטים לכם יד להמשך הדרך ביחד.

בברכת שנה טובה, בריאה ומלאה בצוותא
שלכם, ליאורה.

ותיקות.וותיקי.שערי.תקווה.היקרים!

במועצה  ביותר  הגדול  הישוב  תקווה,  שערי  הישוב 
מגוונת,  בפעילות  מוביל  ישוב  הינו  שומרון  האזורית 

עשירה ואיכותית.
פעם, מזמן, אלברט איינשטיין אמר: "יש רק שתי דרכים 
לחיות, אחת היא לחשוב ששום דבר אינו קסום, השניה 

היא לחשוב שהכל קסום".
אנו מוקירים אתכם, בני ה +50 את הצרכים הקהילתיים, 
החברתיים והתרבותיים של הגיל הקסום הזה, של נשים 
הממלאים  חיים,  וחכמת  נסיון  בעלי  ותיקים,  ואנשים 

עצמם בחוכמה, בינה, דעת וחוסן פיזי ונפשי.
אני מברך את וועד הישוב בראשות ליאורה טושינסקי, 
הנפלאה  היוזמה  על  קוממי  נטע  הועד  חברת  ואת 
זו עבורכם, ומברך  והמכבדת למסד פעילות תרבותית 
לכם  ומאחל  יקרים,  וותיקים  ותיקות  אתכם,  גם  כמובן 

הנאה והעשרה.

בברכת שנת בריאות שלימה ואריכות ימים לכולנו,
בהנאה בצוותא,
יוסי דגן
ראש המועצה

דבר יו"ר ועד הישובדבר יו"ר מועצה איזורית שומרון



5 קריאה בצוותא 

ד"ר.נירית.קרקובר.על.הספר
"שעות.של.קטיפה"./.אליסון.ריצמן.

27.10.21 יום רביעי בשעה 20:00
בבית משפ' קרקובר רח' ברקת 35

הכניסה חופשית בהרשמה מראש, מס' מקומות מוגבל

ד"ר.נירית.קרקובר.על.הספר
"הארנבת.עם.עיני.הענבר"./.אדמונד.דה.וול..

24.11.21 יום רביעי בשעה 20:00
בבית משפ' קרקובר רח' ברקת 35

הכניסה חופשית בהרשמה מראש, מס' מקומות מוגבל

ד"ר נירית קרקובר יועצת ארגונית מפתחת תוכניות הדרכה ומנחת סדנאות וותיקה 
ומיומנת. מומחית בתחום ההדרכה והייעוץ הקשורים לניהול ופיתוח משאבי אנוש, 

מוטיבציה והיבטים פסיכולוגיים נוספים מחיי העבודה. 

קריאה 
בצוותא 

מפגשי.דיון.
מרתקים.אודות.

ספרים.נבחרים.תוך.
התייחסות.לרבדים.

התרבותיים,.
הפסיכולוגיים.

והאומנותיים.בהם

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20999
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פתחנו.את.אירועי.בצוותא.
במופע.שמח,.שנון.ומצחיק.

"איזו.מדינה".עם.יורם.טהרלב.
בחודש.יולי.בבריכה

תרבות 
בצוותא

הנכם..מוזמנים.
להצטרף.לסדרת.
תכניות.שרקמנו.
במיוחד.עבורכם

"בצוותא"פתיחה.מופע.

פרופסור.יורם.יובל
"המוח.הרגיש:.על.מערכות.הרגש.במוח"

פרופ' יורם יובל – פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה. חבר באגף 
לרפואת המוח בית החולים הדסה עין כרם. היוצר והמגיש 
של הסדרות "לב שבור" ו"סודות המוח" והנחה את התכנית 

"שיחת נפש". 

ההרצאה תעסוק במערכת ההפעלה הרגשית שלנו. לרובנו 
מנגנוני  אשליה.  זוהי  אך   - אותנו  מנחה  שההיגיון  נדמה 
ידי  על  נשלטים  גם  ולרוב  מופעלים  שלנו  במוח  החשיבה 
מערכות רגשיות שלא מצייתות לחוקי ההיגיון ו"לא רואות 
בשנים  שהתגלו  הבסיסיות  הרגש  מערכות  שבע  בעיניים". 
עושים  שאנחנו  מה  כל  את  כמעט  מנהלות  האחרונות 
ומרגישים. בהרצאה זאת נלמד להכיר אותן כדי שנוכל לנגן 
מנגינה רגשית מוצלחת יותר - כלומר להיות מאושרים יותר 

ולעשות פחות שטויות.

30.9.21 יום חמישי מתנ"ס מרעי
פתיחת דלתות 20:00 ⋅ תחילת הרצאה 20:30

מחיר למשתתף: במכירה מוקדמת 50 ₪ ⋅  
           בערב האירוע 70 ₪

פרופסור.דוד.פסיג
מגמות.העל.של.מדינת.ישראל.במאה.ה-21 

חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  המתמחה  עתידן 
לטכנולוגיות  שני  לתואר  המגמה  ראש  וחינוכיות. 
מדומה  למציאות  המעבדה  וראש  בחינוך  המידע  תקשורת 

באוניברסיטת בר-אילן. 

ערב תחילת המאה ה 21, היו שטענו כי המין האנושי הולך 
בצעדי ענק מהירים אל עבר אסון כלל עולמי. אבל, נתונים 
בעיקר  תתאפיין  שהיא  מעידים  האלפיים,  שנות  מתחילת 
בצמיחה, שגשוג ופריחה. ההרצאה דנה במגמות הגלובליות 
ומנסה לאפיין מספר כיווני פעולה סבירים בתחומי הכלכלה 
באופן  ישפיעו  אשר  והטכנולוגיות  החברה  הגלובלית, 
על  דגש  שימת  תוך  ה-21  במאה  האדם  חיי  על  משמעותי 
המגמות העולמיות ומקומה של מדינת ישראל במגמות אלו. 

23.12.21 יום חמישי מתנ"ס מרעי
פתיחת דלתות 19:00 ⋅ תחילת הרצאה 19:45

מחיר למשתתף: במכירה מוקדמת 50 ₪ ⋅  
בערב האירוע 70 ₪            

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20971
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שירה 
בצוותא

ערבי.שירה.
באווירה.מעניינת.

עם.השירים.
שכולנו.אוהבים.
לשיר.והסיפורים.

שמאחוריהם

שמאחורי. הסיפורים. עם. בחצר. שירה. ערב.
השירים.בהנחיית.יודי.טייטלבום..

מוזיקאים-  זוג  תקווה,  שערי  תושבי  טייטלבום  ויודי  רונית 
קהלים  מול  ושירה  בנגינה  מופיעים  הקלטות,  אולפן  בעלי 
ושלל  מיוחדים  מוסיקליים  פרויקטים  מפיקים  שונים, 

ארועים משפחתיים.

7.10.21 יום חמישי בשעה 20:00
בבית משפחת הייפרט רח' בזלת 5

מחיר למשתתף:  40 ₪
מס' המקומות מוגבל

"כמו.תמיד.עולה.המנגינה"
ערב.שיריו.של.אריק.איינשטיין.ואנקדוטות.

בהנחיית.יורם.רותם

יורם רותם, עורך מוזיקלי ושדרן רדיו ישראלי )ארבע אחר 
הצהריים, בוא שיר עברי, ציפורי לילה ועוד(. משמש כעורך 
עורך  הוא  צה"ל.  גלי  הרדיו  תחנת  של  הראשי  המוזיקה 
ומנחה ערבי זמר )"שירים הם חברים"(, מרצה בתחום הזמר 

העברי ומשמש כיועץ מוסיקלי לתכניות טלויזיה.
הערב.ילווה.בשירה.של.יהודה.גרינבוים.

יהודה גרינבוים, מוסיקאי, ניהל את הקונסרבטוריון העירוני 
בהרצליה ומנחה ערבי זמר.

18.11.21 יום חמישי במתנ"ס מרעי 
פתיחת דלתות 20:00 ⋅ תחילת מופע 20:30 

מחיר למשתתף: 50 ₪

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20974
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סרטים 
בצוותא

מפגשי.צפייה.
בהנחיית.יוצרים.

מתעשיית.הסרטים

רמה.בורשטיין
"למלא  מסרטיה:  חרדית.  ובימאית  תסריטאית 
סדרת  עורכת  הקיר".  את  ו"לעבור  החלל"  את 

 .YES-דרמה שתוקרן בתחילת 2022 ב
במפגש רמה תספר על המורכבות שבין יצירה 
קולנועית לכלל הציבור ועובדת היותה חרדית 
בהקרנת  ילווה  המפגש  חילונית.  בסביבה 
לשאלות  תענה  היא  שבסופו  נבחרים  קטעים 

שמעניינות אתכם.

20.10.21 יום רביעי במתנ"ס מרעי
פתיחת דלתות: 20:00 ⋅ תחילת הרצאה 20:30

מחיר למשתתף: 40 ₪

הבמאי.ערן.ריקליס
במאי קולנוע, מפיק ותסריטאי ישראלי )"הכלה 
"זוהר"(   הסורית", "הממונה על משאבי אנוש", 
סרטיו  אחרים.  רבים  ועוד  אופיר  פרס  זוכה 
פערים  הערבי-ישראלי,  בסכסוך  עוסקים 

חברתיים בישראל ושחזור תקופתי 
את  המספר  ברשת"  "עכביש  בסרט  נצפה 
סיפורם של צמד סוכני מוסד במסע הישרדות 
כישלון  תהילה.  משמעה  שהצלחה  באירופה, 
על  ישוחח  ערן  ההקרנה  בסיום  מוות...  דינו 
סרטים  ועל  הסרט  של  המורכבת  עשייתו 
אחרים שיצר במהלך קריירה של למעלה מ-40 

שנה.

16.12.21 יום חמישי במתנ"ס מרעי
פתיחת דלתות 20:00 ⋅ תחילת הרצאה 20:30

מחיר למשתתף: 40 ₪

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20976


9 טיולים בצוותא

טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

העיר.הלבנה.עם.מוריס.זלכה
ציור  תמונה,  סיפור,  בשיר,  הלבנה"  "העיר  אביב  בתל  סיור 
הקברות  בית  לונדון,  בגן  נטייל  הראשונה.  העברית  בעיר  ובניין 
ההעפלה  מימי  סיפורים  ונשמע  ועוד,  שלום  מגדל  טרומפלדור, 

ועד להכרזת המדינה.
על המדריך: מוריס זלכה - מרצה ומדריך טיולים מעל 20 שנה, מדריך מוסמך של יד 
ושם בעל תואר שני בהיסטוריה כללית והיסטוריה של עם וארץ ישראל, היסטוריה 

של המדעים ושל תולדות האסלאם. 

12.9.21 יום ראשון 
שעת יציאה: 14:00 ממתנ"ס מרעי בגבעת דוד

שעת חזרה )משוערת(: 21:00
מחיר למשתתף: 70 ₪

המחיר כולל: הדרכה והסעה

"בעקבות.אלי.כהן".ברמת.הגולן.עם.גיל.ברנר
גדר  נחנכה בחמת  כהן בדמשק  אלי  לכידתו של  48 שנה לאחר 
אנדרטה לזכרו. האנדרטה מוצבת על תחילתו של שביל לזכרו- 
ומחבר  הגולן  ברמת  עובר  השביל  הגולן.  ברמת  כהן  אלי  שביל 

נקודות שבהן ביקר ופעל במהלך שירותו בסוריה.
על המדריך: גיל ברנר - מדריך טיולים, חקר לעומק את פעילותו של אלי כהן ברמת 
הגולן. המחקר כולל עדויות של בני המשפחה, של דרוזים שהיו נוכחים בתליה של 
אלי בדמשק, צילומים ומסמכים בלעדיים הנוגעים לפרשת אלי כהן ופעילותו בסוריה.

4.11.21 יום חמישי
שעת יציאה: 6:30 ממתנ"ס מרעי בגבעת דוד

שעת חזרה )משוערת(: 21:00
מחיר למשתתף: 95 ₪

המחיר כולל: הדרכה והסעה

לאוהביטיולים
לכת

סדרת.מבטים
בתל.אביב

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20969
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טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

לאוהביטיולים
לכת

אין.כמו.יפו.בלילות'ה.עם.אמיר.בן.דרור
נשוטט ברחבי העיר העתיקה. נשמע סיפורים 
של  והדרמות  אנשיה  קורותיה,  על  מרתקים 
תמונות  עם  יחד  והתוססת  העתיקה  העיר 

ושירים.
על המדריך: אמיר בן דרור - מרצה ומורה דרך בכיר, מתמחה 
וגיבוש,  כיף  ימי  חוויה,  טיוליי  והדרכת  בארגון  רבות  שנים 
"דרך  חברת  מנהל  אורבניים.  וטיולים  ייחודיות  פעילויות 

חוויה" המארגנת טיולים ברחבי הארץ.

9.11.21 יום שלישי
שעת יציאה: 12:45 ממתנ"ס מרעי בגבעת דוד

שעת חזרה )משוערת(: 19:00
מחיר למשתתף: 70 ₪

המחיר כולל: הדרכה והסעה

"עיר.הביון.העברית.הראשונה"
עם.אבי.משה.סגל

והנשכח  העלום  לסיפורם  ראשונה  חשיפה 
של לוחמי המוסד הראשונים ביחידת ״מפרץ״ 
אנשי  של  קורותיהם  שמיר.  יצחק  ומפקדם, 
חשאי  לשירות  והתגייסו  ששבו  ולח״י  אצ״ל 
של  המפתיעה  בהזמנתו  מדינתם  למען 
הראל.  איסר  הבטחון,  שירותי  על  ״הממונה״ 
מבט  מנקודת  תל-אביב  בחוצות  עירוני  טיול 

שלא הכרתם עד עתה.
אורבניים  סיורים  מדריך   – סגל  משה  אבי  המדריך:  על 
בשרונה, תל אביב וגוש דן, מדריך סיורים בעקבות התעופה 

בישראל ואוצר מוזיאון חיל האויר.

10.12.21 יום שישי
שעת יציאה: 8:30 ממתנ"ס מרעי בגבעת דוד

שעת חזרה )משוערת(: 13:00
מחיר למשתתף:  70 ₪

המחיר כולל: הדרכה והסעה

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20969


11 טיולים בצוותא

טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

לכתלמיטיביטיולים

הרי.יהודה.–.נחל.דולב.ומערת.התאומים.עם.אביחי.ברג
מהתצפית הנהדרת בחירבת בית עיתאב נלך דרך נחל מערה עד למערת 
התאומים.  נקבל הצצה נדירה למערה, רגע לפני שנסגרת ללינת החורף 

של העטלפים מנובמבר עד אפריל
- מורשת קרב, ציונות  – מורה דרך מוסמך, מדריך סיורים והרצאות  על המדריך: אביחי ברג 

וטבע. חוקר מלחמת העצמאות ולוחמי תש"ח, מדריך בכיר, מנהל פרוייקטים חינוכיים.  

25.10.21 יום שני 
שעת יציאה: 6:30 

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

הר.הנגב.–.שביל.החלמוניות.ברכס.ירוחם.ונחל.ממשית.עם.אלון.שריג
החלמוניות  לפריחת  ירוחם  לרכס  נצא  בנגב  הסתיו  מבשרי  בעקבות 

ותצפית על אגם ירוחם והסביבה.
על המדריך: אלון שריג - מדריך טיולים למעלה מעשור. מתמחה בהר הנגב ואילת עם דגש 

גיאולוגי, בוטני וזיאולוגי,  וגם בהדרכת אסטרונומיה וסיורי עקרבים.

8.11.21 יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

תכנית.שנתית.
₪.1300

למנוי.לכל.
הסדרה.
₪.165

לטיול.בודד.
על.בסיס.
מקום.פנוי.

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20957?ref=1IRG
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טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

מדבר.יהודה.-.צוק.תמרור-עין.בוקק.עם.גדי.חיימוב
נלך במסלול החוצה את רצועות הרוחב של מדבר יהודה- נעפיל 
ונגיע  בוקק  נחל  של  יפים  מפלים  שני  נפגוש  תמרור,  צוק  על 
לתצפית מרהיבה על ים המלח. נרד למעיין עין בוקק ושם נסיים 

את היום
על המדריך: גדי חיימוב – מורה דרך ומדריך בבית ספר שדה כפר עציון. מתמחה 
בסדנאות שטח, טיולי הישרדות, טיולי אופניים. מדריך ומרכז קבוצות שבילי ישראל. 
הישרדות  סדנאות  מוציא  ישראל.  ארץ  של  והצומח  החי  הכרת  בתחומי  מתמחה 

לילידים ומבוגרים.

22.11.21 יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

מערב.הר.הנגב.-.קניון.הפריזמות.והר.רמון.עם.אלון.שריג
נעלה  להר רמון )הפסגה הגבוהה ביותר בנגב ( לתצפית מרהיבה 
וייחודית על מכתש רמון והסביבה, ונעבור דרך קניון הפריזמות 
הרמון"  "סתוונית  בפריחת  גם  נצפה   בדרכנו  בזלת(.  )משושי 

הנדירה.
על המדריך: אלון שריג - מדריך טיולים למעלה מעשור. מתמחה בהר הנגב ואילת 

עם דגש גיאולוגי, בוטני וזיאולוגי,  וגם בהדרכת אסטרונומיה וסיורי עקרבים.

13.12.21 יום שני
שעת יציאה: 6:30 

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

לכתלמיטיביטיולים

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20957?ref=1IRG


13 טיולים בצוותא

טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

לכתלמיטיביטיולים
שומרון.–.נחל.שילה.עם.גדי.חיימוב

ביובלי הירקון. תחילתו בגב ההר  נחל שילה הוא אחד הארוכים 
אתרים  לאורכו  התיכון.  לירקון  נשפך  והוא  שילה  ליד  בשומרון 
רבים עם נוף הררי מרשים, מצוקים, מטעי זיתים ומעיינות קטנים.

על המדריך: גדי חיימוב – מורה דרך ומדריך בבית ספר שדה כפר עציון. מתמחה 
בסדנאות שטח, טיולי הישרדות, טיולי אופניים. מדריך ומרכז קבוצות שבילי ישראל. 
הישרדות  סדנאות  מוציא  ישראל.  ארץ  של  והצומח  החי  הכרת  בתחומי  מתמחה 

לילידים ומבוגרים.

17.1.22 יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

מדבר.יהודה.–.נחל.פרת.)ואדי.קלט(..עם.גדי.חיימוב
נטייל בשמורת הטבע של ואדי קלט בצפון מדבר יהודה שבאפיקו 
זורמים מים במרבית חודשי החורף ומעיינותיו שופעים כל השנה. 
בנחל גדלה צמחיה עשירה ומגוונת המקנה לו אופי של נווה מדבר 

גדול.
על המדריך: גדי חיימוב – מורה דרך ומדריך בבית ספר שדה כפר עציון. מתמחה 
בסדנאות שטח, טיולי הישרדות, טיולי אופניים. מדריך ומרכז קבוצות שבילי ישראל. 
הישרדות  סדנאות  מוציא  ישראל.  ארץ  של  והצומח  החי  הכרת  בתחומי  מתמחה 

לילידים ומבוגרים.

7.2.22 יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20957?ref=1IRG
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כרמל.–.מנחל.חיק.להר.שוקף.עם.איתן.עומר
נטייל בנחל חיק המרהיב ונגיע להר שוקף - הפסגה הגבוהה בחלק 

התיכון של הכרמל ממנה יש תצפית פנורמית יפה לכל הכיוונים.
רב  ניסיון  בעל  שנים.  זה  טיולים  ומדריך  דרך  מורה   - עומר  איתן  המדריך:  על 
בהכשרת מדריכי טיולים ובהובלת ציוותי הדרכה במוסדות שונים. ניהל את מערך 
ההכשרה הארצי של מרכזי הסיור של ‘אשכולות’, ומוביל פרויקטים שונים בממשק 

שבין תיירות, חינוך ומחקר.

28.2.22  יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

גלבוע.–.מנחל.צביה.לעמק.המעיינות.עם.מרים.שלו
ירידה  נשימה.  עוצרי  נופים  עם  ביופיו  מדהים  רכס  הגלבוע, 
מנחל צביה שבסופו נגיע אל השדה הפתוח של עמק המעיינות 
שהבריכות הן מנביעה הנשארת בטמפרטורה קבועה גם כשקר. 

על המדריכה: מרים שלו - מדריכת טיולים ותיקה ומנוסה

21.3.22  יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

לכתלמיטיביטיולים

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20957?ref=1IRG


15 טיולים בצוותא

טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

לכתלמיטיביטיולים

גליל.עליון.–.מנחל.אביב.לנחל.דישון.עם.איתן.עומר
נחל אביב הנשפך אל נחל דישון הם שניים מהנחלים היפים בארץ 
מערות  משלב  הטיול  יופיו.  במלוא  הגלילי  הנוף  את  המציגים 

מסתוריות, פריחה עונתית והרבה ירוק.
רב  ניסיון  בעל  שנים.  זה  טיולים  ומדריך  דרך  מורה   - עומר  איתן  המדריך:  על 
בהכשרת מדריכי טיולים ובהובלת ציוותי הדרכה במוסדות שונים. ניהל את מערך 
ההכשרה הארצי של מרכזי הסיור של ‘אשכולות’, ומוביל פרויקטים שונים בממשק 

שבין תיירות, חינוך ומחקר.

4.4.22  יום שני
שעת יציאה: 6:30

שעת חזרה )משוערת(: 18:30

צפון.השומרון.–.טיול.ליל.ירח.מהר.אמיר.למי-עמי
עם.איתן.עומר

רכס הר אמיר טומן בחובו סיפורים מרתקים, תצפיות מרהיבות 
שרידים  נמצאים  שבה  מי-עמי  לשמורת  נגיע  פראי.  וטבע 
"הפרונקל"  המכונה  טוף  חרוט  בדמות  קדומה  געשית  לפעילות 

שבמדרונותיו מרבדי פריחה של תורמוס ההרים.
רב  ניסיון  בעל  שנים.  זה  טיולים  ומדריך  דרך  מורה   - עומר  איתן  המדריך:  על 
בהכשרת מדריכי טיולים ובהובלת ציוותי הדרכה במוסדות שונים. ניהל את מערך 
ההכשרה הארצי של מרכזי הסיור של ‘אשכולות’, ומוביל פרויקטים שונים בממשק 

שבין תיירות, חינוך ומחקר.

16.5.22 יום שני
שעת יציאה: תצא הודעה

שעת חזרה )משוערת(: תצא הודעה

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20957?ref=1IRG
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עלות הטיולים: 
1,300 ₪ למנוי לכל הסדרה )10 טיולים(

165 ₪ לטיול בודד, על בסיס מקום פנוי 

ההליכה,  מסלול  של  מפורט  תיאור  ישלח  טיול  כל  לקראת 
כולל נקודות קושי והנחיות.

שימו לב ייתכנו שינויים
מומלץ לעקוב אחר פרסומים ועדכונים דיגיטליים

לפרטים: 
ניצה אורפז:  052-2282222
ורדה פורת:   054-3455057

טיולים 
בצוותא
יחד.ניסע.ונטייל.
ברחבי.ישראל.
ונהנה.מסדרת.
טיולים.לאוהבי.

לכת.וסדרה.נוספת.
למיטיבי.לכת

לכתלמיטיביטיולים

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://tickchak.co.il/20957?ref=1IRG


17 חגיגת חוגים בצוותא 

חגיגת 
חוגים 

בצוותא 
לבחירתכם.מבחר.

חוגים.בתחומי.ענין.
שונים:

עלות.לחודשמיקוםימים.ושעותשם.החוג.והמדריך

פלדנקרייז – ציפי גנן
יום רביעי

19:00-19:45
125 ₪ למשתתףסטודיו עופרים

מרכז המוסיקהבתיאום אישינגינה – רונן אביטל

משתתף אחד
30 דק' 350 ₪

3-5 משתתפים 
45 דק' 180 ₪ 

למשתתף

בריאות שלמה: 
נשימות, תזונה וקשב 

פנימי - יניב נפתלי

יום ראשון
16:30-18:00

130 ₪ למשתתףסטודיו עופרים

טניס – ילון שטיינר
יום שלישי 

20:00-21:00
מגרש ספורט 

כיכר אסף
200 ₪ למשתתף

אנגלית מתקדמים - 
מיכל צבי

יום שלישי
16:45-17:45 

100 ₪ למשתתףמועדון צבר

אנגלית מתחילים - 
מירי צפריר

יום שלישי
 18:00-19:00

100 ₪ למשתתףמועדון צבר

תרגול לחיזוק רצפת 
האגן ואיזון נשי – 

אבישג מילמן

יום שלישי
17:30-18:30

100 ₪ למשתתףסטודיו עופרים

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=8&gotorishum=yes



חגיגת חוגים בצוותא בצוותא ליצור ⋅ להיפגש ⋅ לחוות18

עלות.לחודשמיקוםימים.ושעותשם.החוג.והמדריך

ברידג' מתחילים - 
אדוארד ויטנברג

יום רביעי
16:00-18:00

170 ₪ למשתתףמועדון צב"ר

ברידג' מתקדמים - 
אדוארד ויטנברג

יום רביעי
18:00-20:00

170 ₪ למשתתףמועדון צב"ר

מועדון צב"ריתואם לאחר רישוםצילום – אבי מור

890 ₪  לקורס 
בן 15 מפגשים כל 
מפגש נמשך שעה 

וחצי

Fitness - תמי לזמי

יום שני
8:15-9:00

20:00-20:45
יום רביעי

20:00-20:45
סטודיו עופרים

₪ 180
לפעם בשבוע

₪ 250
לפעמיים בשבוע

יום חמישי 8:30-9:15עיצובלטיס - תמי לזמי

חגיגת 
חוגים 
בצוותא
לבחירתכם.מבחר.

חוגים.בתחומי.ענין.
שונים:

פתיחת החוגים מותנית במינימום נרשמים

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=8&gotorishum=yes



19 חגיגת חוגים בצוותא 

אשטנגה ויניאסה יוגה

שני: 7:15-08:30 + רביעי: 19:45-21:00 
עם גילי בן יוסף / סטודיו קומת עמודים

052-3668770

TRX
חמישי: 19:00-19:45 

עם אלכס קרנאוך / zaza  סטודיו
054-7091314

זומבה

שני: 18:30-19:20 או רביעי: 19:00-19:50
עם אסתי רומנו או קטי רוזנברג / zaza  סטודיו

054-7091314

חגיגת 
חוגים 
בצוותא
לבחירתכם.מבחר.

חוגים.בתחומי.ענין.
שונים:

מיוחדת:.הצעה

אימון מתיחות

שני: 19:00-19:45 + חמישי: 7:30-08:20 
עם תמי לזמי / סטודיו קומת עמודים

 050-4095441

ספינינג

שלישי: 19:30-20:20
עם יעל מרום / סטודיו קומת עמודים

מותנה ברישום מראש-מספר המשתתפים מוגבל

מגוון.חוגים.בעלות.של.150.₪.לחודש.למשתתף.
עד.31.12.21.בהתחייבות.לכל.התקופה:

להרשמה.לחצו.כאן.<

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=8&gotorishum=yes



עכשיו כשהילדים גדולים
ויש לכם פנאי לעצמכם, 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 
במגוון פעילויות "בצוותא"

 להעשיר את היום יום 
בשפע תרבות, שירה, ידע, 

במפגשים מעצימים ומלאי עניין.

שנה.טובה.ומבורכת,
להתראות."בצוותא"

הפעילויות בכפוף להנחיות משרד הבריאות

לפרטים:
רכזת תכנית בצוותא 

מיכל צבי: 052-2563474
tsavta50@gmail.com

ההרשמה לפעילויות דרך טיקצ'אק שערי תקוה– 
לחצו כאן <

להכוונה.להרשמה:
ניסן ברוש: 052-4479225

https://site.tickchak.co.il/V6pvam7

