
יום ההליכה העולמי

29/10/21



בעולם זה יום, בדליה זה בעולם זה יום, בדליה זה 

שבוע ההליכה העולמי

صحتك في الدالية
24-29/10/21
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סיורים
ומסלולים

הרצאותהרצאות סדנאות

לכל בית ספר ישנה תכנית פנימית לשבוע ההליכה

בשיתוף עם



קהילה

סיורים
ומסלולים

הרצאותהרצאות סדנאות



24/
10/  סיור יום מודרך

מדריך אלון מקלדה

9:30 - 10:30

רחבת המועצה

סדנת הכנת
אוכל בריא

מנחה איילה נסראלדין

16:30- 18:00
מרכז תרבות

הרצאה בנושא
בריאות האישה
מנחה ג׳ילאן נסראלדין

19:00 - 20:15
זום

סיור לילה מודרך
מדריך עאהד חסיסי

19:00 - 21:00
רחבת המועצה

סדנת בישול
ואפייה בריאה

מנחה אימאן ביראני

17:00- 19:00

מרכז תרבות
מיועד לגיל הרך

סיור לילה מודרך
מדריך עאהד חסיסי

17:00 - 19:00

רחבת המועצה



25/
10/ סדנת הכנת

אוכל בריא 
מנחה שפיק בדריה

10:00 - 12:00
מרכז תרבות

סדנת בישול
ואפייה בריאה

מנחה איילה נסראלדין

16:30 - 18:00
מרכז תרבות

סדנת הכנת
אוכל בריא

מנחה אימאן ביראני

17:00 - 19:00
מרכז תרבות

הרצאה בנושא
מסוגלות

גוף האדם
מנחה לואי חלבי

19:00 - 19:45
מרכז הצעירים

סיור לילה מודרך
מדריכה נוזהת עואד 

19:00 - 21:00
נקודת התחלה
רחבת המועצה

הרצאה בנושא
תקשורת בין

אישית
מנחה אברהים 

אבו שנאק

12:30 - 11:00
מרכז תרבות

סיור לילה מודרך
מדריכה נוזהת עואד 

17:00 - 19:00
נקודת התחלה
רחבת המועצה



26/
10/ סיור יום מודרך

מדריך אלון מקלדה

9:30 - 11:30

רחבת המועצה

הרצאה בנושא
להתחיל לרוץ מ-0

מנחה איימן פרו

17:00 - 19:00
זום

 סיור לילה מודרך
 מדריכה אבתסאם חלבי

19:00 - 21:00
רחבת המועצה

סדנת בישול
ואפייה בריאה

מנחה איילה נסראלדין

16:30 - 18:00

מרכז תרבות

סדנת הכנת
אוכל בריא 

מנחה שפיק בדריה

10:00 - 12:00

מרכז תרבות

 סיור לילה מודרך
 מדריכה אבתסאם חלבי

17:00 - 19:00
רחבת המועצה



27/
10/

סדנת הכנת
אוכל בריא

מנחה שפיק בדריה

10:00 - 12:00
מרכז תרבות

הרצאה
בריאות וספורט

מנחה דר׳ אליאס חוריה

19:00 - 20:15
מרכז תרבות

 סיור לילה מודרך
מדריכה אבתסאם חלבי 

19:00 - 21:00
נקודת התחלה
רחבת המועצה

הרצאה
סרטן השד

רופא מקופ״ח לאומית

17:00 - 18:30
מרכז תרבות

סדנת הכנת
אוכל בריא

מנחה אימאן ביראני

17:00 - 19:00
מרכז תרבות

 סיור לילה מודרך
מדריכה אבתסאם חלבי 

17:00 - 19:00
רחבת המועצה

סדנת בישול
ואפייה בריאה

מנחה איילה נסראלדין

16:30 - 18:00
מרכז תרבות



28/
10/ סיור יום מודרך

מדריך אלון מקלדה

09:30 - 11:30

רחבת המועצה

הרצאה
בריאות האישה
מנחה ג׳ילאן נסראלדין

18:30 - 20:00
מרכז תרבות

חפש את המטמון 
 מדריך אלון מקלדה

17:00 - 19:00
רחבת מועצה



אירוע שיא
דוכני בריאות

10:30
רחבת אלמוחרקה

מסלול נחל רקפת
מדריך אלון מקלדה

07:30 - 10:30
נקודה התחלה

חניון בית ספר דרכא

מסלול כרך
08:30 - קבוצה 1
09:00 - קבוצה 2
09:45 - בתי ספר

10:30 - בי״ס דרכא

נקודה התחלה
חניון בית ספר דרכא

יום שיא
29/
10/



תחרות
הליכה

יישובית

בין ה-24-29/10/21 
תתקיים תחרות הליכה 
יישובית עשרת התוש־
בים שילכו הכי הרבה 
צעדים בשבוע זה, יזכו

בשוברים לקניית מוצרים 
וביגוד ספורט!

1. עוקבים אחרינו בדף האינסטגרם והפייסבוק
   אפשרי בריא דאלית אל כרמל.

2. משתפים פוסט בסטורי שלכם.

3. הולכים כמה שאפשר בשבוע ההליכה
   ומוודאים שזה מתועד באפליקציית מדידת צעדים.

4. מעלים סטורי מההליכה שלכם באחד המסלולים
    השכונתיים ומתייגים את הדף שלנו.

5. מתעדים את הפרטים שלכם ואת כמות הצעדים
   שהלכתם בדף הנחיתה שלנו ביום חמישי בערב

   הרישום נפתח בשעה 20:00 עד 23:00.

6. מכריזים על הזוכים ביום שישי.

במידה ובפלאפון שלכם אין אפליקציית מדידת צעדים,
Stepsapp אתם יכולים להוריד את אפליקציית

איך משתתפים בתחרות?



חפשו את אפשרי בריא דאלית אל כרמל

לרישום לתכני השבוע
בקרו בדף הנחיתה שלנו

www.treeo.co.il/efshari-bari
או סרקו את הברקוד

דרכי קשר

1. ההשתתפות בכל תכני השבוע מחייבת רישום מראש.
2. נוכחות בהרצאות וסדנאות פיזיות מחייבת הצגת תו ירוק.

3. בסיורים השונים יחולקו חולצות וכובעים.



إمشو 
حركو

حالكن


