פנאי

מרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק

פנאי

מרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק

מרכז פנאי פלוס
לאזרחים וותיקים
בגני תקווה
המרכז פתוח לאזרחים וותיקים
תושבי גני תקווה
ימי ראשון |  | 19:00-17:00דרך המשי 7
המרכז נמצא בהרצה

פעילות חודש אוגוסט במרכז פנאי פלוס (פעילות בהרצה)
פרטים והרשמה באתר המועצה  /מוקד 106
פעילות פנאי

אהבה במוסיקה
מפגש מוסיקלי עם מירי סובול

יום ראשון | 19:00-17:00 | 8.8

יום ראשון | 17:00 | 15.8

הרצאה של מירב פסקל
"משקפיים ורודים"

הרמת כוסית לקראת החג

יום ראשון | 17:00 | 22.8

יום ראשון | 17:30 | 29.8

אזרחים ותיקים מתנדבים בקהילה
אזרח ותיק לאזרח ותיק -מתנדבים להפגת בדידות
התנדבות בחנויות קהילתיות
התנדבות עם ילדים במרכזי הלמידה ,מועדוניות וגני ילדים
התנדבות במסגרת עמותת "ידיד לחינוך" – שותפים בעיצוב וקידום
חינוך מיטבי בגני תקווה.
התנדבות במסגרת 'עמותת פוש'  -לצורך מתן "פוש" לילדים מרקע
סוציו-אקונומי נמוך הזקוקים לעזרה בלימודים.
פרויקט זה"ב בגן -התנדבות בגני הילדים בתחום הבטיחות בדרכים
לפרטים על מסגרות ההתנדבות:
עדי פנסו ,רכזת מתנדבים adip@gantik.org.il | 03-7978726

כיתות אזרחים וותיקים בתיכון מית"ר
לימוד והעשרה תוך חיזוק הקשר הבין דורי
המפגשים מועברים על ידי מורי בית הספר ומורים חיצוניים.
הלימודים מתקיימים בימי רביעי בין השעות 12:30-09:00
קבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי ובתשלום שנתי בסך  ₪ 50לחודש.
לפרטים :ענת ברגמן ,עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים
anatb@gantik.org.il | 03-5310835

סורגים בקהילה  -קבוצת סריגה
הקבוצה נפגשת אחת לשבוע לפעילות סריגה משותפת.
חלק מתוצרי הסריגה הם למען הקהילה :בובות תמנונים לפגים,
כובעי צמר לחיילים מהישוב כובעי צמר לתינוקות ועוד.
לפרטים והצטרפות:
עדי פנסו ,רכזת מתנדבים adip@gantik.org.il | 03-7978726
הספריה הציבורית -מגוון שירותים לאזרחים וותיקים

פסטיבל אזרחים וותיקים
מתקיים מדי שנה ,בחודש נובמבר/דצמבר עם מגוון פעילויות והטבות:
שירה בציבור
מופעים
פיקניק חברתי בטבע
פעילויות ספורט ובריאות
הקרנת סרטים
הרצאות

כתובת :קרית החינוך ,דרך הים 9

סדנת ניו מדיה -תקשורת בעידן החדש
סדנאות בתחום הניו מדיה והדיגיטל לאזרחים וותיקים
.Gmail, WhatsApp facebook, YouTube
עלות הסדנא  ₪ 50 -לשני מפגשים
לפרטים על מועדי הסדנאות ורישום:
עדי פנסו ,רכזת מתנדבים
adip@gantik.org.il | 03-7978726

הספרייה הציבורית גני תקווה מזמינה אתכם/ן לבוא ולהינות מ -
ספרים רבי מכר על המדף
קודים לספרים דיגטליים/ספרי שמע
מרחב מזמין
ספר עד הבית – נביא לכם ספרים עד פתח הבית בשעת הצורך
פעילויות תרבות מגוונות
זמן איכות עם הנכדים והנכדות
לפרטיםsharonc@gantik.org.il | 03-5343437 :

וותיקים ומטיילים
טיולים מודרכים ברחבי הארץ לאזרחים וותיקים
עלות  ,₪ 110 :כולל אוטובוס ,הדרכה וכניסה לאתרים
לפרטים :הדס שמואלי ,מנהלת תרבות ואירועים במועצה
מוקד adass@gantik.org.il | 106

קבוצת "מאמא-גולד"
קבוצת כדורשת לבנות 60+
בואו והצטרפו לקבוצה מגובשת שגם מתאמנת וגם יוצרת זמן איכות
ופנאי ,ימי רביעי בשעות הערב.
לפרטים :אתי בוסקילה | 050-8640272

פעילות סל הזהב בקאנטרי גלים "לידר"
מנוי זהב ( 220 )60 +ש"ח לא כולל שבת |
 250ש"ח כולל שבת
מנוי זהב זוגי ( 400 )60 +ש"ח לא כולל שבת |
 425ש"ח כולל שבת
ניתן להירשם לחוגים ופעילויות ללא קשר למנוי
לעוד פרטים

משחקי פטאנק בגני תקווה
הפטאנק הוא משחק כדורת בשטח הפתוח ,מקורו בצרפת והוא
פופולרי במקומות רבים בארץ ובבקעת אונו .הפעילות משלבת
טקטיקה ,ריכוז ,קואורדינציה ויכולת חשיבה גבוהה.
בגני תקווה הוקמו  2מגרשים הממוקמים בטיילת התקווה,
בין בי"ס יובלים למגדלי הים התיכון.
הפרויקט בוצע בעקבות יוזמה של תושבי הישוב ,במסגרת קול קורא
לשדרוג המרחב הציבורי המשותף שפרסמה המועצה.

מגן זהב  -מגוון סדרות לאזרחים וותיקים במרכז הבמה
בתחומי המוסיקה ,עולם וקולנוע
ההשתתפות ללא עלות
SOLD OUT

פרטים על תכניות עתידיות בתחום הסדרות:
ענת ברגמן ,עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים
anatb@gantik.org.il | 03-5310835

מרכז הבמה חוגג  20שנה של תרבות עם עונה חדשה ומרגשת,
מבחר רב של סדרות העשרה עם מיטב המרצים ,הצגות תיאטרון
ומופעים נוספים .מחירים מיוחדים לאזרחים וותיקים.
קבוצת הוואטסאפ של האזרחים הוותיקים
רוצים/ות להישאר מעודכנים/ות?
הצטרפו לקבוצה שקטה וקבלו עדכונים רלוונטיים.
להצטרפות לחצו כאן

לפרטים נוספים וצפייה בחוברת האירועים לחצו כאן

ההרשמה בעיצומה!
מרכז הבמה
הכרמל  20גני תקווה
לפרטים03-7375777 :

