״עלינו
להיות
השינוי
שאנו
רוצים
לראות
בעולם״
מהאטמה גנדי

בהרצליה
אני ואתה משנים!

מחלקת התנדבות

חזון מחלקת התנדבות הרצליה
מחלקת ההתנדבות בהרצליה תאפשר מעגל של
נתינה וקבלה בין תושבי העיר ותיצור מרחב
לביטוי ערכי אהבת הזולת ,נדיבות הלב,
ערבות הדדית ומעורבות חברתית.
מטרותינו:
• מטרת העל של מחלקת ההתנדבות בהרצליה -
הגדלת מעגלי הטוב על מנת להיטיב עם הזולת,
הקהילה והסביבה.
• קידום המעורבות החברתית והקהילתית בעיר
הרצליה ע"י פעילות התנדבותית.
• יצירת אפשרויות עבור מתנדבי העיר
לבטא את תרומתם הייחודית,
תוך העצמת תחושת השייכות והמשמעות.
• מחלקת ההתנדבות תחבר בין תושבי העיר
המבקשים להתנדב לבין עמותות וגופים עירוניים
הזקוקים לכוח ההתנדבות על מנת לממש
ולהגשים מטרותיהם.

בהרצליה
אני ואתה משנים!

מחלקת התנדבות

בעלון זה ריכזנו עבורכם את שפע אפשרויות ההתנדבות
המתקיימות בעיר הרצליה ,מתוך כוונה לאפשר גם לכם
לבחור ולהצטרף למעגלי הנתינה.
מעוניינים להצטרף?
לקביעת פגישת היכרות:
טל' | 09-9544444 / 09-9542734 :פקס09-9586932 :
כתובתנו :מחלקת התנדבות ,רחוב בן גוריון  ,2הרצליה.
מדור המרכז להתנדבות ,רחוב הנדיב  ,49הרצליה.
מחלקת ההתנדבות:
ענת תמיר,
מנהלת מחלקת התנדבות והורות עכשיוanatt@herzliya.muni.il ,
רויטל כהן מוהליבר,
מנהלת מדור המרכז להתנדבות RevitalC@herzliya.muni.il

• יצירת רשת חברתית עירונית פעילה ותורמת.
שילוב ותיאום בין מערך המתנדבים לאגפי העירייה,
בחיי השגרה ובעתות חירום.

לי רוטנברג,
רכזת התנדבות Leemitnadvim@gmail.com

• עידוד ,ליווי והכשרת מנהיגי התנדבות השואפים
ליזום ,לפתח ,ליצור ולהוביל קהילות פעילות.

הכנסו לאתרwww.herzliya.muni.il/mitnadvim :
מחלקת התנדבות הרצליה – אני ואתה משנים

תושבות ותושבים יקרים,

תושבות ותושבים יקרים,

העיר הרצליה נודעת בפעילות התנדבותית מגוונת ורחבת היקף
שמתקיימת בה בקביעות לאורך כל השנה.
אנחנו עושים זאת מתוך מחשבה ודאגה לזולת ,אם אלה ניצולי
שואה ,אוכלוסייה קשת יום או אנשים המתקשים בתפקוד.
לשם כך אנחנו מעודדים ומכוונים בני נוער ומבוגרים להתנדב
במגוון מסגרות ולאפשר למי שזקוק ,ליהנות הן מעזרה ממשית
והן מהתחושה שהם לא לבד.
בדרך זו אנחנו תורמים הן לאנשים בעיר והן לנו כעיר וכקהילה
שמחזקת ומעצימה את תחושת הסולידריות ,יכולת הנתינה
והסולידריות בין תושביה.
התרומה האישית של כל מתנדב ומתנדבת היא יקרת ערך ואני
מזמין את כל מי שנפשו פתוחה לאחר ,לבוא ולתת יד לפעילות
חשובה זו.

מעורבות חברתית ועזרה לזולת הם ערכים
שעיריית הרצליה מעודדת ומטפחת בקרב צעירים
ומבוגרים ,בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובקשת
רחבה של מסגרות תומכות.
מדובר בפעילות ברוכה של יחידים וקבוצות
ליצירת רשת של סיוע ,תמיכה ואוזן קשבת
עבור אוכלוסיות קשות יום ,ניצולי שואה ,אנשים
עריריים ועוד.
זהו מגוון רחב של פעילויות התנדבות ,שיחד
עוזרות להרבה מאוד תושבים בעיר .אלא שזה לא
מספיק ,ואני פונה אליכם לבוא ולהצטרף לאנשים
הנפלאים שבהתנדבותם מצליחים להביא אור
ושמחה לחייהם של רבים כל כך.

שלכם,
משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

בברכה
יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה

"אין אנו קיימים אך ורק כדי לשמר
מסורת אבות או פלאי טבע
זיכרונות ילדות או חפצי קודש.
פן יהיו חיינו לפולחן.
העולם אינו מוזיאון
גם הטבע והתרבות אינם מוזיאון
מותר לגעת!
מותר להזיז ,לקרב ,להרחיק
לשנות ולהטביע את חותמנו אנו.
געו באבן ,געו בחי ,געו בזולת
כיצד לגעת? אם הייתי צריך
לסכם זאת על רגל אחת ובמילה אחת,
הייתי אומר :באהבה".
עמוס עוז ,אהבת הארץ  -נגד שמירת הטבע.
"מקום למחשבה" ,ג'רמי בינשטיין,
הוצ' מכון השל108-9 ,2000 ,

טוב ונדיבות לב קיימים בכל אדם,
כך אנו במחלקת ההתנדבות מאמינים.
אתם ,תושבי העיר הרצליה ,מחזקים אמונה זו רגע,
רגע מידי יום .תודה!
זכות גדולה לנו לפגוש מאות תושבים,
מכל קשת הגילאים ,הנכונים פשוט לתת.
חינוך לחמלה ,נתינה ואהבת אדם מתחיל גם כאן,
ביכולת לראות את הזולת ,להעניק באהבה ,להסכים לגעת בחייו...
ענת תמיר,
מנהלת מחלקת התנדבות והורות עכשיו

תוכן עיניינים
שם העמותה  /אירגון
אגודת ניצן
אגורה  -מעגל נשים
אגף מנהל נשים  -עיריית הרצליה
אופניים לכל ילד – אגף הרווחה
אחוקים – חברים בדרכים
אח בוגר אחות בוגרת ישראל
איגוד דוברי אנגלית
איל"ן – ארגון ישראלי
אם לאם בקהילה
אלווין ישראל
אנוש
אקים
ארגון נכי צה"ל
בית הגלגלים
בית הגמלאי
"בית ראשונים"
גן תומך קהילה
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למען העיוור הרצליה
הגרעין התורני
הורות בהתנדבות
"המועדון הכלכלי" – מחלקת משאבי קהילה
המחשב הוא גם ידיד
המרכז הבינתחומי הרצליה
"הקבוצה" – חוג חברים

עמוד
6
7
7
8
8
9
10
11
12
12-13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20-21
22

שם העמותה  /אירגון
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
הרצליה אוהבת חיות
הרצליה למען חייליה הבודדים
התנדבות בעתות חירום
חיוך בריא
ויצו הרצליה  -מרכז העיר
ויצו הרצליה  -פיתוח
חסדי שמואל הנביא
יד שרה
ידיד לחינוך – גמלאים מתנדבים במערכת החינוך
יחידת הבריאות העירונית
יחידת חילוץ והצלה הרצליה
ילקוט חדש לכיתה א'
כנפיים של קרמבו
לא לאלימות נגד נשים
מד"א
מדור מעורבות חברתית
מועדון הנוער הכוכב השמיני
מועדון ליונס הרצליה
מחלקת למידה אגף תנו"ס
מועדון רוטרי שרון הרצליה
מועדון רוטרי הרצליה
מיצוי זכויות לניצולי שואה
מערכת הספריות הרצליה
משך ראשונים

עמוד
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26-27
28-29
30
30
31
31
32
32
33
34
34
35
36
36
37
37

שם העמותה  /אירגון
משפחה למשפחה
מתנדבי וועדת רווחה עירונית
ניצן הורים הרצליה
נעמת
סיירת הורים "הינשופים" הרצליה
סיירת תיקונים
עזר מציון
עזרא מכל הלב
ע.ל.ה  -הרצליה
עמדא – לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות
עמותת מתנדבי הרצליה
פארק הרצליה
פוש  -הרצליה
פרויקטים התנדבותיים ,תרומת מתנות..
קבוצת נשים של יחידת הסיוע באגף הרווחה
"קו קשר – אוזן קשבת"-
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח
 60על הים – מועדון פנאי לאזרחים ותיקים
תחפושת לכל ילד – אגף הרווחה
תפרו לי בגד עם כיסים – אגף הרווחה

עמוד
38
39
40
41
42
43
43
44
44
45
46
46
47
48
49
49
50
50
51
51

אגודת ניצן הרצליה
חזון ומטרות:
להוות מועדון חברתי בעל משמעות ,המשמש מקום מפגש
ייחודי לאוכלוסיית בוגרים המתקשים ביצירת קשרים חברתיים.
המועדון משרת את החברים כ”בית חם” ,מקום בו הם רצויים,
אהובים ומקובלים ללא תנאים.
הקניית מיומנויות חברתיות ,מתן כלים לעצמאות וכלים לשיפור
התקשורת הבין אישית והחברתית.
גורם מדרבן ליציאה בשעות הפנאי לפעילות וניצול נכון של
שעות הפנאי ,מניעת סכנות הנובעות משעמום ונתק חברתי
כגון :שוטטות וניצול.
עידוד החברים ליוזמה ,תרומה ומאמץ לטובת המועדון
והקהילה בכלל.
בסניף מתקיימות פעילויות פנאי והעשרה ,כגון:
חוגים ,אירועים ,יציאות משותפות למקומות בילוי ,הקניית
כישורים לחיים עצמאיים.
קהל היעד:
בוגרים עם לקויות למידה ,קשיי תפקוד והסתגלות עם
אינטליגנציה גבולית בגילאים .20-60

פרטי התקשרות:
גיא ישראלי ,מנהל סניף ניצן הרצליה
רחל בר ניר ,יו”ר הנהלת הסניף
hertzelia@nitzan-israel.org.il | 09-9512674 ,052-2777339
כתובת :רח’ וייצמן  ,19הרצליה
ניצן הרצליה
| www.nitzan-israel.org.il

פרופיל התנדבות:
כל אחד ואחת שיכולים לתרום לחברים שלוקחים חלק בפעילות
המועדון ,יתקבלו בברכה.
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אגורה – מעגל נשים הרצליה

אגף מינהל נשים ,עיריית הרצליה

אגורה הינו ארגון מתנדבות בינלאומי ,א-פוליטי ,שמטרתו:
חברות ועזרה לזולת באמצעות מעורבות ותרומה למען הקהילה
תוך עידוד ,הבנה ואחווה בין נשים מתרבויות ורקע שונים.
מעגל נשים המתנדבות למען הקהילה בוחרות ובונות מיזמים
קהילתיים אשר עומדים בקנה אחד עם צרכי הקהילה.
מדי שנה בוחרות חברות הארגון פרויקט שנתי למענו הן
מתגייסות .למימון הפרויקט נערכים מגוון אירועים כגון:
הרצאות ,מסיבות ,הופעות וכדומה ,כאשר כל ההכנסות
מוקדשות לפרויקט הנבחר.
בנוסף נעזרות בתרומות מגופים ואנשים פרטיים.

האגף הוקם בשנת  ,2000והוא מספק ייעוצים בתחומים שונים
(משפטים ועוד) ,פעילות העצמה לנערות ,צעירות ונשים,
קורסים וסדנאות .מטרתו פיתוח מודעות לסוגיית מעמד האישה,
מתן כלים ומידע לנשים למיצוי זכויות וכישורים.
קהל היעד :נשים ,תושבות העיר ועובדות העירייה.
פרופיל התנדבות:
יועצות משפטיות ,ייעוץ הורים ,מתנדבות בפרויקט אם לאם
בקהילה ,מתנדבות באופן שוטף במינהל.

קהל היעד:
נשים בגיל  40ומעלה.

פרטי התקשרות:
אורנה סדגת – ארז ,ראשת מינהל נשים ויועצת ראש העירייה
לקידום מעמד האישה.
טלפוןnashim@herzliya.muni.il | 09-9549777/444 :
כתובת :בן גוריון  ,22הרצליה
מינהל נשים
| www.herzliya.muni.il

פרטי התקשרות:
רוחמה שמסי ,יו"ר מעגל אגורה בהרצליה
avivabr11@gmail.com | 052-2892420
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אחוקים – חברים בדרכים
הארגון הוקם בשנת  2016ומטרותיו:
⋅ סיוע בדרכים  -סיוע לרכבים שנתקעו בדרך או בשטח באמצעות
מתן הנעה למצבר ,סיוע בהחלפת גלגל ,מילוי אויר בצמיגים וחילוץ
רכב שהתחפר בשטח.
⋅ עזרה לאנשים מוגבלים ,נכים ,מיעוטי יכולת ,משפחות חד הוריות,
הזקוקים לתיקונים קלים בביתם .סיוע לנכים/חולים המגיעים
לביתם אחרי יום טיפולים לעלות לביתם ,סיוע בהורדת חולה
לאמבולנס/לרכב נכה.
⋅ גמ"ח קמחא דפסחא וסיוע למשפחות נזקקות.

אופניים לכל ילד  -אגף הרווחה
תורמים מעבירים אופניים יד  2ל”ניסן אופניים” במרכז העיר,
הוא דואג לשפצם ולהרכיב גלגלי עזר במידת הצורך.
כאשר מתקבלת מעו”ס בקשה לאופניים לילד ,מועברת הבקשה
לאנשי קשר מהקהילה ,הללו דואגים להפצת המידע בחיסיון
מוחלט ברשתות החברתיות והאופניים המיוחלים ,תמיד
נמצאים .הורה הילד ניגש לניסן ומקבל אופניים תואמים את גיל
הילד/ה ומביא אותם הביתה ,כמתנה מההורה עצמו.

פרופיל התנדבות:
מתנדבים/ות מכל המגזרים אשר ביכולתם לסייע ולתרום לאחרים.
פרטי התקשרות:
יאיר צור ,מנהל מרחב השרון
yair@lvfive.com | 054-7393250
כתובת :הזיתים  ,96גבעת שמואל
אחוקים – חברים בדרכים

פרטי התקשרות:
שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
sharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152
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אח בוגר אחות בוגרת ישראל – סניף הרצליה
כחלק מתהליך קבלת ילד לעמותה נדרשת חוות דעת של גורם
מקצועי המלווה את המשפחה ומכיר בצורך של הילד ללווי
אישי של אח בוגר.

העמותה הוקמה בארץ בשנת  2003כחלק מהארגון הבינלאומי
" "Big Brothers Big Sisters Internationalהפועל ב 14-מדינות
בעולם.
בקשר שנרקם ובהיותם מודל לחיקוי ,האחים הבוגרים מהווים
עבור הילדים דמות חברית ,תומכת ומחזקת ,ומשפיעים באופן
חיובי על תחומי החיים השונים :הביטחון והדימוי העצמי,
התנהגות ואף רמת לימודים .הקשר המיוחד שנבנה באמצעות
מפגש שבועי ונמשך לאורך שנים ,תורם לשיפור איכות חייהם
של הילדים בהווה ומשליך על התפתחותם בעתיד והשתלבותם
החיובית בחברה.

פרופיל התנדבות:
גילאי  20ומעלה מכל הקשת :גברים ,נשים מכל המגזרים.
המתנדבים\ות נדרשים לעבור תהליך קבלה קפדני טרם
הצמדתם לילדים .האחים הבוגרים נפגשים עם האחים הצעירים
אחת לשבוע למשך שעתיים ומתחייבים לשנת התנדבות מלאה.
פרטי התקשרות:
שלומית לויה וינגרד ,מנהלת משפחות ומתנדבים
shlomit@bigbrothers.org.il | 050-7952651
אתרwww.bigbrothers.org.il :
אח בוגר אחות בוגרת ישראל Big Brothers Big Sisters Israel

קהל היעד:
ילדים ובני נוער תושבי העיר (גילאי  )6-18הגדלים בבית עם
הורה יחיד או עם זוג הורים בתפקוד חלקי ,הנמצאים בחשיפה
מוגברת למצבי סיכון.
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איגוד דוברי אנגלית ESRA
קהל היעד:
דוברי אנגלית ילידי הארץ ,עולים חדשים וותיקים ממדינות
דוברות אנגלית ואוכלוסיות חלשות.

הארגון הוקם ב 1979-בהרצליה ומטרותיו:
• זיהוי צרכים חברתיים ,חינוכיים וצרכים בתחום רווחת
אוכלוסיות מוחלשות ,פיתוח והפעלת פרויקטים בתחומים אלו
לטובת החברה הישראלית.
• יצירת קהילת דוברי אנגלית שבמסגרתה מוצעות פעילויות
חברתיות ותרבותיות עבור חברי הקהילה .יצירת חברה
אכפתית באמצעות עזרה הדדית ,מעורבות חברתית והתנדבות.

פרופיל התנדבות:
מתנדבים מכל קשת הגילאים הנכונים לבצע פעילויות
ופרויקטים של העמותה לפי יכולתם ,בזמנים הנוחים להם
ובהתאם לשפה (דוברי אנגלית/עברית).

הארגון מרכז בתוכו פרויקטים ופעילויות רבות ביניהן:
• פרויקטים חינוכיים ורווחה – לימוד תפירה בשכונת
יד התשעה ,הרצליה.
• פעילויות תרבותיות/חברתיות לדוברי אנגלית בהרצליה.
• פעילויות התנדבות – לימוד אנגלית בבתי ספר בהרצליה.
• מגזין העמותה -יוצא לאור בהרצליה ומופץ אחת לחודשיים
ברחבי הארץ.

פרטי התקשרות:
שלי שרון ,רכזת מתנדבים
shelleys@esra.org.il | 09-9508371
כתובת :רח' הצברים  ,10הרצליה
ESRA
| www.esra.org.il
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איל"ן – ארגון ישראלי לילדים נפגעים
מטרותיו לדאוג לאוכלוסיות המטופלים (ילדים ומבוגרים
הפגועים בשיתוק ילדים ו/או שיתוק מוחין) לאיכות חיים טובה
יותר ולשילובם בחיי החברה ע"י הרחבת מרכזי השיקום
והתעסוקה ומתן מענה לצרכיהם הפרטיים.
עיקרי הפעילות :קשר רציף עם המטופלים ,עדכונים בפעילויות
(קייטנות ,מחנות קיץ ,תמיכה במלגות) והיענות לצרכיהם.
איסוף ופיזור "קופות" בעסקים.
פרופיל התנדבות:
נשים וגברים -גמלאים בעיקר.
פרטי התקשרות:
שלמה גריידי -יו"ר הסניף ,שולמית -מזכירה
herzliya@ilan-israel.co.il | 09-9544604
כתובת :רח' בן גוריון  ,14הרצליה.
אתרwww.ilan-israel.co.il :
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אלווין ישראל
העמותה נוסדה בשנת  ,1984וכיום מספקת שירותים למעל
 3,000אנשים עם מוגבלויות.
מטרת העל של כלל המסגרות והשירותים באלווין ישראל היא
לספק ליחיד ולקבוצה כלים ותמיכה הנדרשים על מנת לשפר
את מידת עצמאותם ותפקודם בתוך הקהילה ,תוך אמונה ,שכל
פרט בקהילה ראוי להיות חלק בלתי נפרד של החברה הסובבת
אותו.

אם לאם בקהילה

בהרצליה פועלים שני מרכזי יום:
מרכז תעסוקה הרצליה ,השוכן באזור תעשיה ברח' משכית ,1
מיועד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי .21-66
במרכז משולבים כ 20 -מקבלי שירות ברמת מוגבלות
קלה-בינונית .מרכז יום השרון ,השוכן ברחוב בר -אילן ,1
מיועד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי .21-60
במרכז היום משולבים כ 15 -מקבלי שירות ברמת מוגבלות
נמוכה-קשה.

"אם לאם בקהילה" הינה תכנית התנדבות של אגף הרווחה,
מנהל נשים ויחידת הבריאות.
קהל היעד:
אימהות לאחר לידה ראשונה ,הזקוקות לסיוע ,תמיכה רגשית
וליווי לצורך חיזוק האם לאחר לידה וחיזוק הקשר ההורי.

האווירה במרכזים חמה ואינטימית .לכל אחד מהמשתקמים
תכנית אישית להתקדמות ושיפור כישורי חיים ,תעסוקה,
כישורים חברתיים ותפקודיים.

פרופיל התנדבות:
אימהות המוכנות להתנדב אחת לשבוע למשך שנה לפחות,
בעלות אמפתיה ויכולת יצירת קשר תומך.
למתנדבות המתאימות תתקיים סדנת הכשרה וליווי.

מלבד הראיה הפרסונלית ישנה חשיבות רבה ללכידות הקבוצתית.
הקבוצה מתכנסת בכל יום לפעילות ,שיחה ,או קבוצת העשרה
וקידום ,לדוגמא :ספורט ,אמנות ,אקטואליה ,ישיבת עובדים ועוד.

פרטי התקשרות:
אורית מרגנית ,רכזת התכנית
oritm@bezeqint.nt | 052-8450034
אם לאם בקהילה הרצליה

פרופיל התנדבות:
כל אדם המעוניין להיות חלק בעשיה למען אנשים עם
צרכים מיוחדים.
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אנוש
סניף העמותה הרצליה הוקם בשנת  2014ומטרתו :מימוש תהליכי
שיקום בתחום החברתי דרך ליווי אישי וקבוצתי -חברתי.
קהל היעד:
מתמודדים עם נכות נפשית ,זכאי סל שיקום.
פרטי התקשרות:

פרופיל התנדבות:
התנדבות כעוזר מדריך ,חונך או מנחה לתכנים מקצועיים
בתחומים מגוונים.

מרכז יום הרצליה
איילת טלמזן ,מנהלת מהמרכז052-6024461 ,
כתובת :רח' בר אילן  ,11הרצליה

פרטי התקשרות:

סניף שרון והמרכז
avih@israelelwyn.org.il | 09-7729370
כתובת :רח' בן גוריון  ,33הרצליה
אתרwww.israelelwyn.org.il/he :

טלי כנפי ,רכזת המרכז החברתי
talik@enosh.org.il | 054-9299568
כתובת :רח' הבנים  ,9הרצליה
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אקים
חזון :לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר למען
אנשים עם פיגור שכלי ובני משפחותיהם  -חברה מכבדת,
חמה ומקבלת ,המאפשרת מימוש עצמי מתוך הכרה בשונות
ומחויבות לשוויון הזדמנויות.
הסניף מעניק תמיכה ועזרה במגוון תחומים :רווחה ,פנאי,
תרבות ,תעסוקה ועוד...

ארגון נכי צה"ל
הסניף הוקם על ידי מתנדבים מהרצליה כפר שמריהו והסביבה
וכולל כ 1200 -נכי משרד הביטחון.
הסניף מספק מענה לכל הפניות והצרכים של נכי צה"ל
ומשפחותיהם מול משרד הביטחון בכל תחומי זכאותם וכולל
פעילות חברתית כגון :טיולים ,הרצאות ,חוגים וקבלת הלוואות.

קהל היעד:
בעלי מוגבלויות ובני משפחותיהם המתגוררים בהרצליה
(בשיתוף עם סניפי אקים באזור השרון).

פרטי התקשרות:
יעקב קאופמן ,מנהל הסניף
054-6550605 ,09-7755052
שלוחה בתל אביבinz.herzlia@gmail.com | 03-5221286 -
כתובת :רח' הצברים  23גן רשל ,הרצליה
אתרwww.mdais.org :
ה
ארגון נכי צה"ל ,מחוז תל-אביב יפו והמרכז  -שלוחת הרצלי 

פרטי התקשרות:
סוניה פוריה ,יו"ר אקים הרצליה
שולה ויסבורט ,גזברית ,סניף אקים הרצליה
akimher@bezeqint.net | 09-9516028
כתובת :רח' הנדיב  ,49הרצליה
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בית הגלגלים
עיקר יעודה של העמותה הינו שילובם של ילדים ובוגרים עם
מוגבלות פיזית בקהילה והפיכתם לחברים פעילים ותורמים.
בית הגלגלים ,שהחל לפעול בשנת  ,1979מעניק מגוון שירותים
חברתיים ,כגון:
פעילות חוץ בית ספרית ומסגרות חברתיות הולמות לאוכלוסייה
שמאפשרות פיתוח מיומנויות חברתיות ואישיות לשילובם של
החניכים בקהילה.
פעילויות בסביבה תומכת של מדריכים/מלווים אשר פועלים
בהתנדבות ,תוך מתן דגש על פיתוח היכולות החברתיות
ועצמאותם של החניכים ,כמו גם על האפשרות לבלות וליהנות
ככל חבר בן גילם שאינו נכה.
בעמותה פעילים מאות מתנדבים אשר מסירותם לאורך שנים
מעודדת את החניכים לפרוץ את גבולות המגבלה ,מעשירה
ומפרה את עולמם.
יצירת רצף ארוך שנים של פעילויות תורמת ליצירת קהילת
מתנדבים ייחודית ומעורבת ,תחת מטרה משותפת של שילוב
האדם עם צרכים מיוחדים בקהילה והעברת מסר של פתיחות,
סובלנות וסבלנות בחברה.
במרכז בהרצליה ,פועלות קבוצות סוף שבוע ,חוגים ,סדנאות,
מחנות קיץ עבור צעירים ומתבגרים עם נכויות פיזיות.

פרופיל התנדבות:
סטודנטים ,בעלי מקצוע ומשפחות ממגזרים שונים.
פרטי התקשרות:
אופיר סיני ,מנהל בית הגלגלים
דר לשם ,סגנית מנהל בית הגלגלים
ofir@beitgalgalim.org.il | 09-9557999
כתובת :רח' דוד המלך  ,128הרצליה
אתרwww.beitgalgalim.org.il/Hebrew/Default.aspx :
 House of Wheelsבית הגלגלים

קהל היעד:
ילדים מגילאי  9-5ועד החיים הבוגרים ,בעלי פגיעה ביכולת
התנועה בעיקר כתוצאה משיתוק מוחין וניוון שרירים ,בעלי
אינטליגנציה תקינה.
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"בית ראשונים"  -מוזיאון וארכיון
המוזיאון הוקם בשנת  1988והינו מוסד עירוני .עיקר פעילותו חינוכית
לבתי הספר ,תיעוד ושימור ארכיוני של ההיסטוריה של העיר הרצליה,
חשיפת תולדות הרצליה למבקרים הבאים בשעריה .המתנדבים/ות
במוזיאון "בית ראשונים" הינם חלק אינטגרלי משגרת יומו של
המוזיאון והם בעלי חשיבות רבה להצלחתו של המקום .פעילותם
מעלה את ערכו של המקום ומהוות השראה עבור צוות העובדים
והמבקרים במוזיאון .הם לוקחים חלק יום-יומי בפעילות החינוכית
הענפה המתקיימת במוזיאון עבור כל תלמידי הרצליה ,מגיעים על
בסיס קבוע לארכיון ותרומתם משמעותית אף בפרויקט הדיגיטציה
של המסמכים ההיסטוריים.

בית הגמלאי
בית הגמלאי משמש כמרכז הפנאי הגדול ביותר בהרצליה
לאזרחים ותיקים .מטרתו ליצור מענה של פנאי על הטווח הרחב
של הצרכים הקיימים .להמשיך וליצור פרויקטים בין דוריים
רבים ולהיות חלק בלתי נפרד מהקהילה הסובבת.
במקום מתקיימים מגוון גדול מאד של חוגים ,הרצאות ,טיולים,
נופשים ועוד.
קהל היעד :אזרחים ותיקים תושבי העיר.

פרופיל התנדבות:
קיימים שני סוגים של התנדבות:
 .1הדרכה  -בעלי יכולת הדרכה ועבודה מול ילדים ובני נוער.
 .2מחלקת ארכיון – בעלי יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
וחיבה מיוחדת לעיסוק במסמכים היסטוריים.

פרופיל התנדבות:
אזרחים ותיקים אשר ברצונם לתרום מזמנם בקבלת קהל,
העברת מפגשים מקצועיים בנושא מסוים בו הם מתמחים,
מתרגלי תלמידי מחשב ,מתנדבים לבית הקפה ועוד.
פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

אורלי קורן ,מנהלת בית הגמלאי
gimlaeim6@gmail.com | 09-9541086
כתובת :סירקין  6הרצליה
בית הגמלאי הרצליה

הילה בראון רינות
brishonim@gmail.com | 09-9504270
כתובת :רח' הנדיב  ,8הרצליה
מוזיאון בית ראשונים הרצליה
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האגודה למלחמה בסרטן
העמותה ההתנדבותית מובילה את המאבק במחלות הסרטן.
מטרתה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל.
פעילותה הענפה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור בלבד.
תחומי פעילותה כוללים:
• מימון וקידום חקר הסרטן ,ייזום וסיוע בהפעלה של תכניות
לאומיות לגילוי מוקדם של מחלות הסרטן .סיוע בבנייה
ושיפוץ מרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,סיוע ברכישת מכשור
רפואי לאבחון ,לטיפול ולמעקב.
• מימון תקנים לאנשי מקצוע ושירותים רפואיים בבתי חולים,
בבית ובקהילה.
• סיוע ,תמיכה ,שיקום ורווחה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
• מימון הכשרה והדרכה מקצועית לאנשי מקצוע המטפלים
בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.
• הסברה והדרכה מקיפה לציבור הרחב להעלאת המודעות
לביצוע בדיקות לאבחון מוקדם ולהפחתת הסיכון לחלות
בסרטן על ידי אימוץ אורח חיים בריא.

גן תומך קהילה  -אגף הרווחה
הוקם כפיילוט בגן פרטי בעיר ,אליו הצטרפו גנים נוספים,
כאשר ההובלה היא של הורי ומנהלת הגן.
הפנייה נעשית אל אגף הרווחה ע"י וועד הורי הגן אשר רואים
בתרומה לקהילה ערך חשוב אותו הם רוצים להעביר
כמורשת לילדיהם.
אנו חושבים יחד על נושא מוביל לתרומה במהלך השנה,
לעיתים מועברים אליהם צרכים ספציפיים אותם הם מגייסים.

קהל יעד הפעילות:
הקהל הרחב ,חולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם.
פרטי התקשרות:
יו"ר ,ד"ר פיליפ חלאבין | רכז ,אפי פדלון
berens@walla.com | 052-3352371
כתובת :אבן גבירול  ,49הרצליה
אתרwww.cancer.org.il :
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

פרטי התקשרות:
שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
sharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152
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הגרעין התורני
האגודה למען העיוור הרצליה

העמותה מפעילה כ 20 -פרויקטים שונים בתחומי :זהות יהודית,
חינוך ,חסד וקהילה .הפעילות פונה ומשתפת קהלים מגוונים
מקרב תושבי/ות הרצליה – חילונים ,מסורתיים ודתיים.
מטרתה :יצירת קהילה אשר במרכזה פעילות לטובת כלל
תושבי העיר בתחומים :חינוך ,חסד וקהילה.

האגודה פועלת למען סיוע וקידום מעמדם של העיוורים ולקויי
הראיה ,יוצרת מגוון פעילויות לחבריו ומסייעת על ידי מתן
הלוואות ומענקים מכספי תרומות בלבד.
האגודה מפעילה מערך מתנדבים בהרצליה וכן מפעילה מועדון
שבחסותו מפעל מוגן לעיוורים.

קהל היעד:
ילדים ,צעירים ומבוגרים בהרצליה.

פרופיל התנדבות:
רוב המתנדבים גמלאים בעל רקע מקצועי מגוון.

פרופיל התנדבות:
נוער ומבוגרים.

פרטי התקשרות:
פרטי התקשרות:

טלי בנימין ,מנהלת מרכז השיקום
סוניה מוכתר ,רכזת המועדון
טלפוןshikum@shikumsharon.org | 09-9504369 :
כתובת :רח' חובות הלבבות  ,11הרצליה
אתרwww.shikumsharon.org :

צחי וייס ,מנכ"ל העמותה
bakhila09@gmail.com | 077-7133323
אתרwww.bakhilaherzliya.org.il :
גרעין תורני הרצליה
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הורות בהתנדבות
פלטפורמה ייחודית המציעה מגוון גדול של הזדמנויות לפעילויות
תרומה והתנדבות משותפת של הורים וילדיהם יחדיו  -למען הקהילה.
פעילות ההתנדבות המשותפת מייצרת לצד לכידות משפחתית,
זמן ערכי משמעותי בו באים לידי ביטוי חמלה ,אכפתיות ונדיבות
לב ,תוך הזדמנות לדוגמה אישית של מבוגר משמעותי (ההורה ,או
לחילופין סבא/סבתא ,דודה/דוד) לערכים משמעותיים אלו.

המועדון הכלכלי -
מחלקת משאבי קהילה אגף הרווחה

לכל בני המשפחה אפשרות בחירה בפעילות ההתנדבותית
המתאימה לאופייה ולתחומי העניין שלה.
התנדבות משפחתית יוצרת חיבור מיוחד במינו ומתווספת כחוויה
מרגשת לספר הזיכרונות המשפחתי.

המועדון הוקם ב 2016-ומספק תמיכה ,ליווי והדרכה של
המשתתף/ת בדרכו/ה למציאת עבודה.

אפשרויות להתנדבות ,כגון:
• סלי מזון :אריזה וחלוקת סלי מזון למשפחות שידן אינה
משגת ,ברחבי העיר.
• בתי אבות ברחבי העיר :קבלת שבת ,סיפור חיים של דרי הבית.
• התנדבות עם קשישים מהרווחה.
• חנויות יד  :2מיון ,קיפול וסידור בגדים וחפצים הנתרמים ע"י
התושבים .כל הרווחים נתרמים לטובת סלי מזון למשפחות.
• בית הגלגלים :בישול ארוחת שישי יחדיו של משפחות מתנדבות
עם אוכלוסיית בית הגלגלים בימי שישי.
• קבלת שבת משותפת משפחות מתנדבות ואוכלוסיית בית הגלגלים.
• גינות קהילתית :הקמה וטיפוח של גינות קהילתיות ועוד...

קהל היעד:
פוני אגף הרווחה או בעלי פרופיל דומה שנמצאים בתכנית
התעסוקה של אגף הרווחה.
פרופיל התנדבות:
מתנדבים/ות מקדמי תעסוקה -בעלי יכולת הכלה ,רגישות
והנעה .עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעולם ההכוונה התעסוקתית.
המתנדבים/ות נדרשים/ות לעבור קורס הכשרה ולהגיע
להדרכות קבוצתיות המתקיימות אחת לחודש.
פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

נעה גולדשטיין ,עו"ס קהילתית
noag@herzliya.muni.il | 09-9705233
"הפורום" המועדון הכלכלי של הרצליה

אורלי ביטרמן ,רכזת מרכז "הורות עכשיו"
טלפוןFamily@foster.matnasim.co.il | 09-8980933 :
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המרכז הבינתחומי הרצליה
כמוסד חינוכי השם דגש על ערכים של חרות לפעולה ואחריות
לקהילה ,יזמות ומצוינות .אנו מעודדים את הסטודנטים
לפעילות נרחבת מתוך אמונה כי קידום עזרה לזולת ומעורבות
אישית בקהילה במהלך הלימודים ,תורמת להפנמת עבודה
קהילתית ותרומה לחברה גם בעתיד .להלן מספר דוגמאות:

המחשב הוא גם ידיד -
תכנית האב לגיל השלישי,
המחלקה לעבודה קהילתית

התכנית האקדמית למאבק באנטישמיות :בשיתוף משרד החוץ
והתאחדות הסטודנטים הארצית .נועדה להתמודד ולהיאבק
בגילויי אנטישמיות ,גזענות ודה-לגיטימציה ברשת האינטרנט.
הסטודנטים המשתתפים פועלים באופן עצמאי וקבוצתי עם
ארגונים מרחבי הארץ והעולם.
עיקר פעילות התכנית במרחב המקוון הינה ניטור ברשתות
חברתיות ,מחקר וכתיבת תוכן מקצועי ,פיתוח ותפעול אתר
האינטרנט של התכנית ועיצוב תכני הסברה גרפיים ושיווקיים.
לפרטים נוספים :רועי מירום ,מנהל התכנית.
שיראל שוקרון ,רכזת התכנית isca@idc.ac.il -

הפעילות החלה ב 2013-כאשר קבוצת פעילים מפעילה את
התכנית בה מתנדבים מלמדים ותומכים באזרחים ותיקים:
בקורסים ,לימוד פרטני ,מרכז תמיכה ועוד..
מטרת התכנית :הנגשת טכנולוגיות לאזרח הוותיק.
פרופיל התנדבות:
אזרחים ותיקים/מבוגרים בעלי ידע במחשבים ,טאבלט ,סמאטרפון.

דור שלישי לגיל השלישי :פרויקט ייחודי שמטרתו הנגשת
הטכנולוגיה לאוכלוסיית הגיל השלישי .הסטודנטים מלווים
קשיש/ה במהלך שנה שלמה וחונכים אותם על תוכנות מחשב
ואתרים שימושיים .בנוסף להתנדבות השבועית ,הסטודנטים
עורכים שני ימי התנדבות בסימן החגים בבתי האבות .עורכים
ליל סדר לכ 110-ניצולי שואה עריריים ,מקיימים יום תרומה
למען הקהילה לקראת חג הפסח ועוד.
לפרטים נוספים dor3gil3@gmail.com -

פרטי התקשרות:
אילנה אנגל ,עו"ס ,רכזת תכניות אב לגיל השלישי,
אגף הרווחה
ilanaen@herzliya.muni.il | 052-6973490
המחשב הוא גם ידיד
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פרויקט שורשים :פרויקט ייחודי וראשון מסוגו ,אשר הוקם
במסגרת תכנית רבין למנהיגות .מטרת הפרויקט הינה שילוב
פצועי צה”ל הנמצאים בתהליך השיקום הראשוני בעולם
האקדמיה ,תוך הקניית מיומנויות למידה בסיסיות ותכני
העשרה ייחודיים .המשתתפים ישתלבו בשני קורסים בהתאם
לבחירתם לאורך שנת לימודים מלאה .סטודנטים בשנה א’
החונכים בפרויקט ,ילוו את המשתתפים הלומדים איתם
באותם הקורסים ,תוך מענה וסיוע בכלל ההיבטים האקדמיים
והמנהליים.
לפרטים נוספים roots@idc.ac.il -

"הקבוצה" – חוג חברים
אנשים בני גיל העמידה שרוצים ליהנות מערבי תרבות יחד עם
תרומה לחברה ,על ידי נתינה וסיפוק צרכי ילדי המועדונית,
"אמנון ותמר".
המתנדבים נהנים מערב תרבותי ,והילדים מקבלים תמיכה כגון:
טיולים ,שיעורי עזר ומתנות.

אגודת הסטודנטים של הבינתחומי GIVIT
מטרת הפעילות היא קידום שוויון הזדמנויות עבר סטודנטים
מרקע סוציואקונומי נמוך ..עיקרי הפעילות :תרומות ריהוט
וציוד עבור סטודנטים ,מכיסאות עד למחשבים.
לפרטים נוספים :רועי קמחי ,מנהל התכנית054-4998582 ,
כתובת :המרכז הבינתחומי ,הרצליה
IDC Givit

המתנדבים הם כדברי נעמי שמר" :אנשים טובים באמצע הדרך".
כמו כן אנו עוסקים בהשאלת ומכירת ציוד רפואי ,אספקת מוצרי
ספיגה למבוגרים ,שירותי חברת סיעוד ,ייעוץ בנושא ביטוח
לאומי ע"י עורכי דין מומחים ,ייעוץ רפואי והסעת חולים ,חלוקת
מזון מבושל לחולים/לנזקקים.

פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

דיקנאט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים
דוא"לcommunity@idc.ac.il :
אתרwww.idc.ac.il/he/students/extracurricular/Pages/main.aspx :
המרכז הבינתחומי הרצליה IDC Herzliya -

ויויאן קלנר ,רותי גולדברג ,אורנה ממניאס
vivkall@gmail.com | 052-2435757
אתרwww.bakhilaherzliya.org.il :
גרעין תורני הרצליה
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הקרן לרווחה לנפגעי
השואה בישראל
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל היא עמותה שהוקמה על
ידי ניצולי שואה עבור ניצולי שואה אשר שמה לעצמה למטרה
לפעול ככל שבידה לרווחת נפגעי שואה בישראל הזקוקים
לעזרה פרטנית ולשמר את נושא רווחתם של ניצולי השואה
ככלל ,על סדר היום הציבורי.

הרצליה אוהבת חיות
העמותה הוקמה בשנת  ,2003מטרתה מתן טיפול והצלה של
בע"ח נטושים וחסרי בית .הפעלת מתנדבים מידי יום 7 ,ימים
בשבוע ,בשעות הבוקר ,בכלביה העירונית בקיבוץ גליל ים.
טיולים עם הכלבים בכלביה ,עריכת ימי אימוץ ומציאת בית
חדש וטוב לכל כלב נטוש.

מטרתנו :יצירת קשרים חברתיים ארוכי טווח בין מתנדבים
וניצולי השואה.
פרופיל התנדבות:
ההתנדבות בקרן היא מעל גיל  .18תדירות ההתנדבות
המבוקשת היא לפחות אחת לשבוע (מומלץ יותר) ,לתקופה
של כשנה לפחות.

פרופיל התנדבות:
אוהבי חיות באשר הם ,מגיל  18ומעלה.
פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

רגינה איפראימוב
regina.ifraimov@gmail.com | 055-6675229
כתובת :הכלבייה העירונית הרצליה בקיבוץ גליל ים
אתרherzelialovesanimals.org :
הרצליה אוהבת חיות

סיון צפריר ,רכזת התנדבות בשרון
sivan.z@k-shoa.org | 054-4359553
אתרwww.k-shoa.org :
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
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הרצליה למען חייליה הבודדים
המיזם הוקם מתוך אכפתיות ודאגה לחיילים/ות הבודדים בעירנו.
קבוצת המתנדבים ומנהיגם בהתנדבות שואפים להעניק
לחיילים תחושת שייכות ומשפחתיות בעיר הרצליה.
האתגרים בעזרה והגשת כתף לחיילים/לות יכולים להיות
בסייסים ביותר ,החל ממציאת מקום מגורים ,רכישת ביגוד,
ריהוט ומוצרי מזון ועד לייעוץ ,הכוונה ותמיכה בשלבים
שלקראת הגיוס ,בזמן השירות הצבאי ולאחריו.
אנו פועלים על מנת לתת מענה לכל צרכי החיילים על הצד
הטוב ביותר ולהקל על האתגרים העומדים בפני אותם
החיילים/ות.

התנדבות בעתות חירום
כוח ההתנדבות הוא נכס לאומי יקר ערך  -חשיבותו ביום יום
מבורכת ובעתות חירום גבוהה והכרחית.
חשיבות היותנו ערוכים ומוכנים לתרחישי חירום שונים ייקלו
ויאפשרו התמודדות יעילה ,בטוחה ומצילת חיים.
תושבים רבים הצטרפו למערך ההתנדבות בעתות חירום ,עברו
הכשרות והתמקצעו בתחומים שונים ומגוונים.

פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

המרכז להתנדבות
הנדיב  ,49הרצליה09-9544444 ,
RevitalC@herzliya.muni.il

המרכז להתנדבות
הנדיב  ,49הרצליה09-9544444 ,
RevitalC@herzliya.muni.il
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חיוך בריא
ויצו הרצליה  -מרכז העיר

פלטפורמה הפועלת עבור אוכלוסיות בעיר הרצליה שידם
אינה משגת טיפולי שיניים איכותיים .מנהיג התנדבות מוביל
ופועל בשיתוף פעולה מלא עם אגף הרווחה למען תושבי העיר
וילדיהם אותם מפנה העובדת הסוציאלית העירונית לטיפולו
המסור של רופא\ת שיניים בהתנדבות.
מטרותינו :לא להותיר מבוגר/ילד ללא טיפול שיניים ,רק משום
שידו אינה משגת לממן את השירות .הענקת טיפול שיניים
איכותי ומקצועי יחד עם יחס אישי חם .רופאי שיניים בעיר
תורמים מכישוריהם המקצועיים למען תושבי העיר.

אנו פועלים להעצמת הקהילה תוך מתן שירותי רווחה ,ייעוץ
משפטי  -גישור ,הפעלת חנות "ביגודית" ,הפעלת קורסי
תעסוקה והעשרה.
הפעלת פרויקטים :מועדון רוסים ,רווחת המשפחה,
בנות מצווה ואימהות.
פרטי התקשרות:
רינה קרן ,יו"ר הסניף
כתובת :רח' ראש פינה  ,12הרצליה
herzeliya@wizo.org | 09-9540152
אתרhttp://www.wizo.org.il :
ויצו הרצליה

פרטי התקשרות:
המרכז להתנדבות
הנדיב  ,49הרצליה09-9544444 ,
דוא"לRevitalC@herzliya.muni.il :
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ויצו הרצליה  -פיתוח

חסדי שמואל הנביא

בויצו פועלים למען צמצום פערים בחברה והעצמת אוכלוסיות
מוחלשות תוך התמקדות בילדים ,נערות ונשים.
הארגון יוצר טיולים ,הרצאות ,חוגים ,קורסים ומפעיל חנות יד
שנייה ומרכז גישור.

חלוקת ומזון ועזרה למשפחות במצוקה.
פרופיל התנדבות:
כל הגילאים.

פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

גלית עוזיאל יו"ר הסניף,
רח׳ הנשיא בן צבי  ,132הרצליה פיתוח
herzliap@wizo.org | 09-9570910 | 09-9570456
wizo herzlia pituach

חנניה שחר ,יו"ר .עופר רחמים -עוזר ,אביחי
052-3203833
פקס09-9500499 :
כתובת :רח' יגאל ידין  ,6הרצליה.
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יד שרה

ידיד לחינוך – גמלאים מתנדבים
במערכת החינוך

העמותה הוקמה לפני כארבעה עשורים ע"י הזוג מיכל ואורי
לופוליאנסקי .כיום  107סניפים בארץ ומאות אלפי אנשים שותפים
לתרומה ולהתנדבות המעניקים חיים ואיכות חיים לבעלי קשיים
תפקודיים .יד שרה מחברת ועושה את כל ישראל חברים.
מערך השירותים מתפתח ועונה על דרישותיה המשתנות של
אוכלוסייה רב-גילית בעלת צרכים מיוחדים ,ומושתת על חידושים
טכנולוגיים וחמימות אנושית ,אמין וזמין לכל.
חזון יד שרה חותר לשיפור איכות חייו של האדם המתמודד עם
קשיים תפקודיים .הצוות מלוכד ופועל להענקת מגוון שירותי בית
וקהילה למי שנצרך להם.
השירותים מגוונים :השאלת ציוד רפואי שיקומי ,אשפוז בית ,מרכזי
שיקום יומיים לבעלי מגבלות פיזיות בגילאים  ,21-45התקנת
לחצני מצוקה ,ביקורי בית ותעסוקה יוצרת ,סיוע משפטי לקשיש,
תמיכה לבני משפחה התומכים בבן משפחה חולה ,מפעל סיפורי
חיים -עריכת ראיונות אצל מרותקי בית וניצולי שואה המעוניינים
לעלות על הכתב את סיפור חייהם ,אביזרי עזר ופריטי ציוד רפואי
לנכים בבתיהם ,קו קשר ועוד.

העמותה פועלת בשלושה עולמות :עולם החינוך ,עולם
הגמלאות ועולם ההתנדבות.
מטרתה :פיתוח קהילה חברתית ארצית שעניינה בני אדם
ותכליתה חינוך המבוססת על ערכים מובילים :כבוד האדם,
סובלנות ,התנדבות ,שייכות ,דרך ארץ ,דוגמא אישית.
העמותה מגייסת ומפעילה גמלאים המתנדבים במערכת החינוך
במטרה לסייע למערכת החינוך ולתרום לאיכות חייו ולרווחתו
של הגמלאי.
מתוך שאיפה לקידום החינוך כערך מרכזי בחיים ,להטמעת
הערכים בקהילה כהתנהלות שגורה ,להגברת תחושת מסוגלות
ודימוי עצמי חיובי בקרב חברי הקהילה כולה :ילדים ,מורים
גמלאים ולהגברת תחושת המשמעות והערך העצמי של הפרט.
המתנדבים/ות בבתי הספר :תורמים מזמנם לתלמידים ולמורים
בבתי הספר ,לפחות יום לימודים בשבוע .הם משולבים בהתאם
לתחום התעניינותם וכישוריהם ופועלים בתחום הלימודי,
בתחום ההעשרה ובתחום התמיכה האישית.
במהלך ההתנדבות הם עוברים תהליכי קליטה ,הדרכה ופעילות
העשרה ופנאי.
הפעילות תורמת לעידוד ערך ההתנדבות והטמעת עמדות
חיוביות וכבוד למבוגר בחברה.

פרופיל התנדבות:
בארגון מתנדבים נשים וגברים כאחד בעלי כישורים שונים ומגוונים.
פרטי התקשרות:
ציפי תנעמי ,מנהלת הסניף
ZiporaT@yadsarah.org.il | 09-7968151
כתובת :רח' נורדאו  ,81הרצליה.
יד שרה yad sarah
אתר| www.yadsarah.org.il :

פרופיל התנדבות:
גמלאים מהקהילה (שפרשו ממקום עבודתם ויצאו לגמלאות או
פרשו לפנסיה מוקדמת והנם בטווח הגילים שבין ,)50-75
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בעלי מיומנויות בתחומים שונים ומגוונים וניסיון חיים עשיר,
המעוניינים לתרום מזמנם לטובת דור העתיד ,מורים ,מנהלים,
תלמידים.
פרטי התקשרות:
בלהה מור ,רכזת ידיד לחינוך הרצליה
bilhamor@gmail.com | 054-6242386
משרד ידיד לחינוךoffice@yadidla.org.il | 03-6727595 ,
אתרwww.yadidla.org.il :
ידיד לחינוך yadid lachinuch
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יחידת הבריאות העירונית  -פעילות התנדבותית בתחום הבריאות
האגודה הישראלית לסוכרת:

אגודה לאלצהיימר:

הפעילות :הגברת המודעות למניעת סוכרת ויעוץ ותמיכה בחולים.

הפעילות :קבוצת תמיכה למשפחה שיקירם חולה אלצהיימר.

ימי הפעילות :א׳ ,ד׳.

ימי הפעילות :ג׳.

מיקום הפעילות :המרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול .49

מיקום הפעילות :המרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול .49

איש קשר :קלוד לוינגר054-4738449 ,

איש קשר :ניצה סירקיס09-9552865 ,

עמותת תהיל״ה:

עמותת פרקינסון:

הפעילות :פורום קהילה הומו לסבית ,קבוצות תמיכה להורים.

הפעילות :תמיכה לחולי פרקינסון  +פעילות לפנאי.

ימי הפעילות :א׳.

ימי הפעילות :ה׳.

מיקום הפעילות :המרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול .49

מיקום הפעילות :המרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול .49

איש קשר :יעל בן-יוסף052-3613667 ,

איש קשר :ביריה גרנות050-5272622 ,

עמותת בשביל החיים:

האגודה למלחמה בסרטן:

הפעילות :תמיכה למשפחות שיקיריהם התאבדו.

הפעילות :פעילות הסברה ,תמיכה וייעוץ לכלל התושבים.

ימי הפעילות :ב׳.

ימי הפעילות :ג׳.

מיקום הפעילות :המרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול .49

מיקום הפעילות :המרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול .49

איש קשר :איה פנצר052-2655827 ,

איש קשר :שרה ברנשטיין052-3352371 ,
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מועדון צב״ר עירוני למתמודדים
עם בעיות נפשיות:
הפעילות :פעילות פנאי למתמודדים נפשית.
ימי הפעילות :א׳ ,ב׳ ,ג׳ ,ה׳.
מיקום הפעילות :נווה עמל ,סמטת ניסנוב.
איש קשר :משה דנגוט052-3673385 ,
מכללת שוחרי בריאות:
הפעילות :סדנאות ,הרצאות עם מיטב המרצים.
ימי הפעילות :ב׳.
מיקום הפעילות :היכל בעיר ,רחוב בן גוריון .5
איש קשר :טובי פז052-3635997 ,
תכנית חי״ל לקידום
בריאות לגיל השלישי:
הפעילות :סינון שמיעה ,ראייה ,שווי משקל ובטיחות בבית.
ימי הפעילות :ד׳.

פרטי התקשרות:

מיקום הפעילות :במועדון גיל שלישי,
קופ״ח ובמרכז הבריאות.

עדי חמו ,מנהל יחידת הבריאות העירונית.
adih@herzliya.muni.il | 09-9705200
כתובת :שער העיר ,רח׳ בן גוריון  ,22הרצליה.

איש קשר :דני חיון09-9554105 ,
-29-

יחידת חילוץ והצלה הרצליה
הצטרפו ליחידת ההתנדבות העירונית לחילוץ והצלה.
היחידה שתאפשר מענה מהיר לאירועי חירום והצלת חיים
בגזרת הרצליה והסביבה.
מתנדביה יוכשרו ויצוידו באמצעי חילוץ מתקדמים לחילוץ
לכודים באירועי הרס שונים.

ילקוט חדש לכיתה א' -
אגף הרווחה
מתוך כוונה כי כל ילד באשר הוא ,גם אם מטופל באגף הרווחה,
לא ירגיש שונה ומובחן משאר חבריו בעת עלייתו לכתה א' .כל
ילד\ה מקבל ילקוט ,קלמר מאובזר וכלי כתיבה חדשים.
הפרויקט נבנה ומתקיים בזכות  2מתנדבים נפלאים מהקהילה,
אשר פועלים למען הילדים ,מגייסים את הכסף והמוצרים
ומעבירים לאגף הרווחה לחלוקה למשפחות דרך עו"ס המשפחה.

פרופיל התנדבות:
נשים וגברים מעל גיל  ,18הרוצים להיות חלק מסיירת מובחרת.
למצטרפים יתקיים קורס הכשרה מקצועי.
פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

המרכז להתנדבות
הנדיב  ,49הרצליה | 09-9544444
דוא"לRevitalC@herzliya.muni.il :

שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
טלפוןsharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152:
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לא לאלימות נגד נשים
העמותה הוקמה ב 1977-על ידי קבוצת מתנדבות תושבות
הרצליה ,בראשן הגב' רות רזניק.
חזון העמותה הוא לחולל שינוי חברתי ולהחדיר מודעות
לתופעה קשה זו וכן למזער תופעת האלימות נגד נשים וילדיהן.
מתקיים שיתוף פעולה עם כל ארגון ממסדי וחוץ ממסדי העוסק
בתחום זה.
עיקרי פעילות העמותה :הקמת והפעלת מקלטים לנשים
וילדיהן .ליווי נשים למרכזי קשר ובתי משפט .הרחבת המודעות
לתופעת האלימות בתקשורת ובכנסת ישראל ושינוי החקיקה.
הפעלת קו חירום הפועל  24/7אותו מפעילות מתנדבות
העוברות הכשרה מיוחדת ומספרו.1-800-353-300 :

כנפיים של קרמבו
הינה תנועת נוער ,מובילת שינוי חברתי ,הראשונה והיחידה מסוגה
בעולם ,לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים .בתנועה אלפי
פעילים  -ילדים ובני נוער ,צעירים בשנת שירות וסטודנטים.
פעילי התנועה רואים בכנפיים של קרמבו את תנועת הנוער
שלהם .שותפים בעשייה גם הורים ,אנשי מקצוע ובוגרי התנועה.
מתקיימת פעילות חברתית  -חינוכית ,בלתי פורמאלית ,פעם
בשבוע בשעות אחה"צ ,במודל של חונכות אישית  -במסגרת
קבוצתית .מרבית החונכים הינם בני נוער .הפעילות המשותפת
תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות
חברתית ,תוך מתן מענה לצרכיהם הרגשיים והחברתיים
והשתלבותם בחברה הישראלית של אנשים עם צרכים מיוחדים.

פרופיל התנדבות:
עבודה במקלט עם הנשים וילדיהן (במיוחד בחופשות) ,סדנאות,
חוגי העשרה ולמידה ,הוראה עברית ועוד.

פרטי התקשרות:
פרטי התקשרות:

לוטם פז ,רכזת בוגרת
lotem1paz@gmail.com | 054-8082730
כתובת :בי"ס יוחנני ,הרצליה
אתרwww.krembo.org.il :
כנפיים של קרמבו רשמי Krembo Wings -

יעל גולד ,מנכ"לית העמותה
09-9551524
ygold@no2violence.co.il
לא לאלימות
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מד"א – מגן דוד אדום
ארגון ההצלה הלאומי ,אחראי על פרויקטים ופיתוחים למוכנות
לשגרה ,לחירום ולמבצעים הומניטאריים שונים בעולם
(בעת אסונות טבע וכו').
הארגון מקיים פעילות למען הקהילה ,הדרכות עזרה ראשונה,
מבצעים הומניטריים ,ליווי אמבולנסים ,אבטחות אירועים ציבוריים
ועוד.
מטרתו :להפוך לארגון ההצלה המוביל בעולם מבחינה טכנולוגית.
יכולות טכנולוגיות אלה ,המתחדשות כל העת בהתאם לפיתוחים
חדשים בארץ ובעולם ,מאפשרת לכוחות מד"א להוות את חוד החנית
בתחום ההצלה ולהיות חלק מארגון ההצלה הלאומי של ישראל.

מדור מעורבות חברתית
והתנדבות נוער רשותי -
האגף לתרבות נוער וספורט
בעיר הרצליה קיימת תכנית מובנית במסגרתה מתנדבים
כ 3,600-בני/ות נוער התורמים עשרות שעות בקהילה באופן
פרטני ובפרויקטים קבוצתיים.
"אזרחות פעילה" -תכנית ייחודית לעיר הרצליה בה כל
שכבת ט' מתנדבת בקהילה .בנוסף להתנדבות התכנית
מלווה בלמידה של שעה שבועית במערכת בנושא מעורבות
חברתית בפרויקט "בשביל".
כתות י' עד י"ב משתלבות במערך כחלק מתכנית משרד
החינוך "התכנית להתפתחות אישית מעורבות חברתית".
מטרות מרכזיות :רתימת הנוער למעורבות חברתית משמעותית
בקהילה .הן כפעילים והן כתורמים .הדגש הינו על הליך
ההתפתחות בתחומים מגוונים :מנהיגות ,גיל שלישי ,תנועות נוער,
אוכלוסיות מיוחדות ,פרויקטים חדשנים ,חניכה אישית ועוד.

פרופיל התנדבות:
כוח ההתנדבות בארגון נרתם החל מגילאי  14ומעלה.
במגן דוד אדום ישנם גברים ונשים אשר מתנדבים ועוסקים בשלל
תפקידים כגון :מגישי עזרה ראשונה ,חובשים ונהגי אמבולנס,
חובשים בכירים ,פרמדיקים ,וכדומה.
פרטי התקשרות:
שגיא אברמוב052-7713726 ,
חיים דגן050-8617617 ,
אילן כהן052-223376 ,
Sagya@mda.org.il
כתובת :רח' סוקולוב  ,76הרצליה
אתרwww.mdais.org :
מגן דוד אדום Magen David Adom -

פרטי התקשרות:
דב ירד ,מנהל המדור
050-2036173 , 09-9705242
dovy@herzliya.muni.il
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מועדון הנוער הכוכב השמיני
ביתם של בני הנוער ,בגילאי  ,12-18בעיר הרצליה .המקום נותן
במה בתחום באמנות והתרבות ושם לעצמו למטרה לאפשר לבני
הנוער להוביל ,להשפיע ולהנהיג בכל דרך שיבחרו בה ,תוך מתן
סביבה תומכת .במועדון פועלות מס' קבוצות התנדבות:
פרלמנט :מופעי סטנד אפ ,הופעות ,תחרויות ,הקרנות ובמות
פתוחות הם רק חלק קטן ממה שקורה במועדון .את כל
הפעילויות מפרסם ומשווק הפרלמנט של הכוכב השמיני.
 :Eye 2 Israelקבוצת הסברה ברשתות החברתיות .קבוצה
המשפיעה על המודעות של בני נוער במדינת ישראל ויוצרת
קשרים עם אנשים מסביב לעולם.

מוזיקאים צעירים :תכנית התנדבות חדשה נוער מלמד נוער
צעיר מוזיקה .למוזיקאים בעלי יכולות הדרכה ניתנת האפשרות
להדריך נוער צעיר בשיעורים פרטניים אחת לשבוע.
התוכנית מלווה ע"י מנחה מקצועי.

מחוברות :קבוצת העצמה לנערות בשיתוף מינהל נשים הרצליה.
שנה של חברות ,התבגרות ומנהיגות מתועדת בנייד ובמצלמה.
הכוח בקבוצה מעצים את יכולות ההנהגה ,הביטחון והאסרטיביות
של הנערות.

בית קפה :צוות בית הקפה מנהל ומפעיל את בית הקפה במהלך
כל שעות הפעילות של המקום .במקום מתקיימים אירועים שונים.
משמרות ההתנדבות נקבעות במשותף עם מנהל בית הקפה.

צוות צילום :התנדבות שנתית ,הכשרה ביסודות הצילום
התמקדות בצילום אירועים ועבודה עם תוכנת העריכה פוטושופ.
צוות ניו מדיה :הכשרה ביסודות צילום הווידאו .בדגש על צילום
ועריכת סרטונים ,כתיבת תסריט ועבודה עם תוכנות עריכה .בני
הנוער הלוקחים חלק בקבוצות הללו מתעדים במהלך השנה
אירועים שונים בכוכב ואירועים עירוניים בהתנדבות.

פרטי התקשרות:
ליאת עילם ,מנהלת מועדון הנוער
שרה ששון ,מזכירת המועדון
cochav8@gmail.com | 09-9553747
כתובת :רח' יוסף נבו  ,18הרצליה.
אתרwww.cochav8.com :
הכוכב השמיני הרצליה

צוות בקליינרים :קורס המכשיר את בני הנוער להיות מקצוענים
בתחומים הפועלים מאחורי הקלעים .האיכות וההפקה עומדים
על כתפיהם של הבקליינרים .בני הנוער מתנדבים ומפיקים
אירועים שונים בכוכב במהלך השנה כולה.
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מחלקת למידה  -אגף תנו״ס

מועדון ליונס הרצליה

מרכזי הלמידה נועדו לסייע לתלמידי העיר בהקניית כישורים
ומיומנויות למידה כמנוף לשיפור הישגיהם הלימודיים ,לטובתם
האישית ולטובת מערכת החינוך העירונית פועלים מרכזי למידה
ברחבי העיר ,תכניות פדגוגיות בבתי הספר ויוזמות חינוכיות.

המועדון פועל בהתנדבות למען קהילות בהרצליה :קשישים,
ניצולי שואה ,בני נוער וילדי הגנים בפרויקטים נבחרים
המשתנים מעת לעת ,כגון:
בדיקת עיניים לילדי הגן (עין עצלה) ,עזרה לילדים במועדוניות
נוער ,בר מצוה לניצולי שואה ,קשר עם מועדון העיוורים
בהרצליה ,תחרות ציורים בנושא השלום העולמי בחטיבות
הביניים ועוד.

קהל היעד:
ילדי גן חובה -תלמידי י"ב
פרופיל התנדבות:
כל אדם בעל רצון ויכולת לסייע ולתרום לתלמידי העיר אשר
זקוקים למיומנויות וכלים להצלחה בלימודים.

פרופיל התנדבות:
גמלאים בגילאי  ,55-75גברים ונשים ,בעלי מקצועות ותחומי
דעת שונים.

פרטי התקשרות:
פרטי התקשרות:

אורלי וולף ,מנהלת המחלקה
09-9554784 , 09-9705102
orlyw@herzliya.muni.il
כתובת :רח׳ בן גוריון  ,22הרצליה
מרכז למידה עירוני הרצליה

אברהם לוי ,נשיא המועדון
piccioh@netvision.net.il | 09-9573477
כתובת :רח׳ אחד העם  ,3הרצליה
מועדון ליונס הרצליה Herzliya Lions Club
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מועדון רוטרי שרון הרצליה
רוטרי הוא ארגון בינלאומי המונה  1.3מיליון חברים בעולם.
חזונו  -לעשות את העולם לטוב יותר.
הארגון הוקם ב 1955-למען כל מי שבמצוקה וכל מי שזקוק
להעצמה .מועדון חברים במובן האישי והחברתי של אנשי
מקצוע ובעלי תפקידים במשק ,בו כל אחד מהחברים פועל גם
למען הקהילה ,איש איש על פי נטיית ליבו ויכולותיו.
פעילות הסניף בהרצליה רבה ומגוונת:
• הפעלת פרויקט "הנואם הצעיר" זו השנה הרביעית :מאות
ילדים בכיתות ה-ו בהרצליה למדו לדבר ולנאום ,להציג נושא,
לתמצת ולדבר לעניין .בסוף נערכה תחרות מרשימה.
• דאגה לאזני המן ולמגבות חדשות לדיירי בית האבות העירוני.
• עבודה עם הקהילה האתיופית בהרצליה.
• עזרה למשפחות שכולות.
• מתן יעוץ משפטי פרו-בונו לחיילים בודדים.

פרופיל התנדבות:
מתקבלים חברים חדשים מגילאי .40-60

• הכנת תלמידים לבגרות במתמטיקה בבי"ס דור.
• חברי המועדון העניקו שתי מלגות לימודים לסטודנטים
נצרכים ,בשיתוף עם עיריית הרצליה והבינתחומי.

פרטי התקשרות:

• הוקצב תקציב והוקם צוות שיעבוד עם העירייה על התקנת
מכשור חדשני לניתור זקנים עריריים בביתם וידווח באופן
שוטף על מצבם.

יובל בר נר ,חבר הנהלה
סימה אופיר ,נשיאת המועדון
yuval@barner.co.il | 09-9569561
כתובת :רח' מעלה נחמה  ,8הרצליה
אתרwww.rotary.co.il :
מועדון רוטרי שרון הרצליה Sharon Herzliya Rotary Club

• קבוצה של ילדי בי"ס אופק השתתפה במיזם מיוחד משותף
למוזיאון הרצליה ועסקה ,יחד עם חברי המועדון ,במושג
"דיוקן עצמי".
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מועדון רוטרי הרצליה
בשנת  2015הוקם סניף נוסף בהרצליה הפועל כמועדון
עסקי  -חברתי למען הקהילה.
עיקרי הפעילות והסניף בהרצליה:
פרויקט הנואם הצעיר ב 3 -בתי ספר בהרצליה ומהשנה גם
בחטיבת ביניים.
ארגון ,מימון וליווי חופשה לילדים חולי סרטן ביורו דיסני
בצרפת ,פרויקט הבנת המרחב לפרלמנט הילדים בהרצליה ,ועוד.

מיצוי זכויות לניצולי שואה -
המחלקה למשאבי קהילה ,אגף רווחה
איתור אזרחים ותיקים אשר טרם פעלו למיצוי זכויותיהם
כניצולי שואה ,סיוע במילוי טופס בדיקה ,מעקב וסיוע למילוי
טפסי המשך לתביעה ותווך לשירותים רלוונטיים.

פרופיל התנדבות:
גברים ונשים בני כל הגילאים.

קהל היעד:
כל מי שהיה במדינות הרלוונטיות באירופה ,צפון אפריקה,
עיראק בין השנים .1933-1945

פרטי התקשרות:
ורדה מור ,נשיאת המועדון054-2260602 ,
עירית הראל052-2580907 ,
יונתן גורל052-5991381 ,
יהונתן יסעור050-7666531 ,
bataba@zahav.net.il
כתובת :בית קינן ,רח' אלתרמן  51פינת ז'בוטינסקי ,הרצליה.
אתרwww.rotary-herzliya.club :
מועדון רוטרי הרצליה

פרופיל התנדבות:
אזרחים ותיקים ,ניידים ,בעלי רצון לסייע ,ללוות ולתמוך.
פרטי התקשרות:
אילנה אנגל ,עו"ס ,אגף הרווחה
ilanaen@herzliya.muni.il | 09-9705219
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משך ראשונים  -מייסודה של
מפעל המים  -הרצליה בע"מ
מטרתנו :ליצור פעילות ציבורית למען הקהילה והציבור
בהרצליה.
הפעילות כוללת מתן מלגות לסטודנטים ,תמיכה ותרומה
במוסדות שונים ,כגון :בתי אבות ,בתי חולים ,ארגונים שונים
למען אוכלוסיות חלשות ,ארגוני נכים ,ארגוני מתנדבים שונים,
מוסדות פילנטרופיים ועוד .כ"כ מתקיימים מספר פעמים בשנה
טיולים ברחבי הארץ ,הרצאות ומופעים ובו נוטלים חלק החברים
וידידים תושבי הרצליה.

מערכת הספריות הרצליה
הספריות מציעות מגוון שירותים לכל תושבי העיר  -לפעוטות,
לתלמידי בתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים ,לסטודנטים
ולקהל הרחב.

פרופיל התנדבות:
גברים ונשים בגילאי  ,50-100בעלי מקצועות שונים -חקלאים,
עובדי מדינה ,מורים ,עו"ד ,רו"ח ,מדריכי טיולים ,דבוראי ועוד.

פרופיל התנדבות:
בעלי תודעת שירות ,גמלאים ,בעלי ידע בשפות זרות.

פרטי התקשרות:
פרטי התקשרות:

מוטי לוין ,יו"ר הנהלה
איריס דקל ,מנהלת אדמיניסטרטיבית
09-9500134 | 09-9506536
מס' פקס072-2118330 :
דוא"לmesheh@012.net.il :
כתובת :רח׳ סוקולוב  ,11הרצליה.

רותי בן -ריש ,ספרנית
09-9570003 , 09-9541338
hashala@herzliya-lib.org
אתרwww.herzliya-lib.org :
מערכת הספריות הרצליה
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משפחה למשפחה  -אגף הרווחה
משפחות מקהילות העיר המעוניינות "לאמץ" משפחות ע"י
קניית סל מזון אחת לחודש ו/או מוצרים שהמשפחה מבקשת,
הסל נשלח אל המשפחה במשלוח .המשפחות אינן נפגשות עם
המתנדבים התורמים.
פרטי התקשרות:
שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
sharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152
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מתנדבי וועדת רווחה עירונית
מטרות :לסייע לכל תושבי העיר הנצרכים והנזקקים לעזרת
הוועדה ומתנדביה.
ליזום אירועים חברתיים לטובת קהילות אלה ולהרבות טוב.
חברי וועדת רווחה ומתנדבים/ות מסייעים בכל ימות השנה ובחגים
בציוד ובעזרה ונרתמים לכל עשייה ציבורית שהם מתבקשים ,כגון:
⋅ חלוקת סלי מזון לנזקקים לקראת ראש השנה וחג הפסח,
בחסות ראש העיר  -מחולקים כ 840-סלי מזון בכל חג.
מבצע החלוקה כולל :גיוס תורמים ,הכנת מפרט סלי מזון
והזמנתם ,חלוקת סלי המזון בעזרת כ 200-מתנדבים/ות
תושבי העיר ,עובדי עירייה ,סטודנטים ותלמידים.
אירוע זה הפך לחלק מהפולקלור והמסורת ההר צליינית.
המתנדבים מגייסים את נציגי העדות להקמת סוכה עם מוטיבים
מאפיינים של העדות השונות וכך מתאפשר לציבור להכירן.

⋅ חלוקת שי בחגים למען קשישים ,עולים ואחרים.
כ 300-דיירים המתרכזים בבית שירנה ,מעון טיראן ,בית אבות
הרב קוק ובית שמאי.

⋅ בחירות לוועדי השכונות -המתנדבים משתתפים כחברי
וועדות קלפי ועוזרים בהכנת הלוגיסטיקה לקראת הבחירות.

⋅ בר/בת מצווה לילדי משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי -
ארגון אירוע בר/בת מצווה משותף לילדים/ות בבית כנסת
"היכל מרדכי" ובמלון בהרצליה ,כולל משפחתם הראשונית,
בשיתוף מר שמואל לוי ,יוזם הרעיון ושותף פעיל ובחסות ראש
העירייה מר משה פדלון .האירוע כולל :איתור הילדים ,גיוס
תורמים ואמנים ,ארגון האירוע מתאפשר בזכות מתנדבים/ות.

פרטי התקשרות:

⋅ סוכת עדות ישראל בחג הסוכות -אירוע עירוני בשדרות ח"ן
בחסות ראש העירייה מר משה פדלון .באירוע מוקמת סוכה
עירונית לטובת תושבי העיר ומתקיימות הפעלות ילדים
בעזרת מתנדבים ,הופעות אמנים ,שירה בציבור ועוד.

יעקב נורי ,מזכיר וועדת רווחה
הגברת טובה רפאל ,יו"ר וועדת רווחה
nuri@herzliya.muni.il | 099506423
כתובת :רח׳ בן גוריון  ,2הרצליה

⋅ גינון ,שיפוץ וצביעת בתים וחדרי מדרגות בשיתוף עם וועדי
השכונות ומחלקת התנדבות "ביום המעשים הטובים".
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ניצן הורים הרצליה
בית להורים לקויי למידה ,בעלי קשיי הסתגלות ותפקוד ו/או
הפרעת קשב וריכוז ,שלהם ילד בגיל הרך.
המרכז הוקם לפני כעשר שנים מתוך ראיית הצורך הקיים
באוכלוסייה .התערבות מוקדמת בגילאים צעירים של הילדים,
מאפשרת העצמה של ההורים ,תוך מתן כלים מתאימים
להתמודדות הורית יעילה.
הנחת היסוד היא שהעצמה ,הכלה והגשה מותאמת ,תוכל
לקדם את התפקוד החיובי של ההורים ולהביאם להיות הורים
מאושרים ,הורים שאינם מבודדים חברתית ורגשית ,שעוברים
תהליך העצמה לדימוי העצמי שלהם ,למסוגלות האישית
וההורית שלהם ,יגדלו ילדים בריאים יותר.
במרכז מתקיימים קורסים וסדנאות להורים בעלי לקויות למידה,
הפרעות קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד.
קבוצות משותפות להורים ולילדיהם ,הדרכות פרטניות
בתחומים שונים ,קבוצות העצמה במגוון תחומי יצירה ועוד.
במסגרת פעילויות אחה"צ ההורים מוזמנים למרכז יחד עם
ילדיהם .על מנת שההורים יוכלו להשתתף בפעילויות על
פי תכנית שהותאמה לצרכיהם ,קיים מערך מתנדבים מיומן
המאפשר לילדיהם לשהות במרכז בשעות אלה.

פרטי התקשרות:
אורית וילקר ,מנהלת הסניף
oritv@nitzancenter.org | 09-9563794
כתובת :רח׳ לאה גולדברג  ,4הרצליה
ניצן הורים הרצליה

פרופיל התנדבות:
סבתות ,סטודנטים מהבינתחומי ותלמידי אזרחות פעילה,
אשר להם גישה לילדים ,סבלנות ,רגישות ,אחריות ,יחסי אנוש
טובים ,רצינות ,והתמדה.
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נעמת
מעון היום של נעמת הוא בית חם לילדים במסגרת משפחת
נעמת האוהבת אותם מאוד ושוקדת על יצירת הזדמנויות
לאינטראקציות איכותיות ומיטביות עבור הילדים ההורים
והצוותים.
בנעמת פועלים על פי תפיסת עולם הרואה את המשפחה
במרכז ההוויה ,וככזו היא נותנת שירות לאימהות ,אבות
ילדים במשפחה.
מטרת מערך ההתנדבות במעון הינו להיות חלק מהצוות,
ליצור קשר עם הילדים ולבלות זמן איכות עימם.
פרופיל התנדבות:
עדיפות לנשים ,גילאי  ,+18בעלות יכולת נתינה ,הכלה וחום.
פרטי התקשרות:
מיה פרידריך ,עובדת סוציאלית
sherf2@naamat.org.il | 052-6582820
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סיירת הורים "הינשופים" הרצליה
הסיירת פועלת בהתנדבות למען ביטחון הילדים והנוער שלנו
בחסות עיריית הרצליה.
הסיירת הוקמה ב 2008-מתוך אמונה כי נוכחות מבוגר משמעותי
בשטח ,תיצור חיזוק תחושת הביטחון לבני הנוער ולקהילה.
הפעילות היא בסופי השבוע (לילות חמישי ושישי) במקומות
התכנסות בני הנוער וכן באירועים מיוחדים ,כגון :ל"ג בעומר ,ליל
הסילבסטר ועוד.
חברי הסיירת נוכחים ומסיירים במקומות הבילוי של הנוער
ומתקשרים עם הנוער בגובה העיניים ממקום הורי ,מגן,
תומך ומסייע.
המתנדבים מסבירים ומספקים מידע בעת הצורך – על הנזקים,
הסיכונים שבשתיית אלכוהול ,עישון ,מעורבות באלימות וכדומה.
כמו כן דואגים להעברת מסר של אכפתיות – נוכחות הסיירת
מפחיתה התנהגויות סיכוניות.
פרופיל התנדבות:
הורים בכל הגילאים ,אשר מגלים אכפתיות כלפי בני הנוער שלנו.
הידע והכלים יירכשו תוך כדי ההשתלמויות בהן משתתפים
המתנדבים והסיורים בשטח.
ההתנדבות כוללת סיור אחת לחודש כ 3-שעות והכשרה ראשונית
וכן מפגשי העשרה מקצועית מעת לעת.

פרטי התקשרות:
דבורה ראובן ,רכזת הסיירת
sayeret.horim.herzliya@gmail.com | 052-9278678
אתרwww.herzliya.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1670516 :
סיירת הורים – הרצליה
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עזר מציון
העמותה פועלת למען כל אדם תוך מוכנות ורצון לסייע מהלב
ככל הניתן.
סניף הרצליה הוקם ב 1993-ופועל בעיקר בתחומים הללו:
השאלה ומכירה של ציוד רפואי ,אספקת מוצרי ספיגה למבוגרים,
שירותי חברת סיעוד ,ייעוץ בנושא ביטוח לאומי ע"י עורכי
דין מומחים ,ייעוץ רפואי והסעת חולים ,חלוקת מזון מבושל
לחולים/לנזקקים.

סיירת תיקונים

קהל היעד:
קשישים ,מוגבלים ,נזקקים ,חולים ,כל הזקוקים לסיוע.

סיירת התיקונים ובראשה מנהיג התנדבות ,עוסקת בהענקת
שירותי תיקונים ,שיפוצים ,אינסטלציה ,עזרה בפעולות פיזיות
ועוד לאלו הזקוקים לכך.
בעלי מקצוע בתחומים שונים מתנדבים במתן שירותים מגוונים
ופועלים בשיתוף מלא עם אגף הרווחה.

פרופיל התנדבות:
בני אדם מכל המינים ומכל הגילאים .נוער ,סטודנטים ,חיילים,
פנסיונרים ,בעלי רישיון רכב ,בעלי ידע במחשבים ועוד.

פרופיל התנדבות:
בעלי/ות מקצוע בתחומים שונים הנכונים לתת ולסייע במגוון
שירותים.

פרטי התקשרות:
יחיאל ושדי ,יו"ר הסניף
נעמי בר גיורא ,מנהלת הסניף
חן שרעבי ,מזכירות
SnifHerzelia@ami.org.il | 09-9512693
כתובת :רח׳ רמז  ,43הרצליה
www.ami.org.il
עזר מציון EZER MIZION

פרטי התקשרות:
המרכז להתנדבות
הנדיב  ,49הרצליה | 09-9544444
דוא"לRevitalC@herzliya.muni.il :
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עזרא מכל הלב
העמותה הוקמה על ידי עזרא לזר מבת ים ועוד כחמישה חברים
שפעלו בהתנדבות למען מעוטי יכולת ,ניצולי שואה והגיל השלישי.
מטרה :לעשות משהו קטן וטוב שבונה עולם גדול וטוב ששווה
לחיות בו.

ע.ל.ה – הרצליה

לעמותה כ 19-צוותים בכל הארץ ,הצוות בהרצליה מנוהל ע"י מיכל
שמש .כל קריאה עוברת למנהל צוות וזה מפרסם בקרב קבוצת
המתנדבים ,הללו בונים לעצמם את אפשרויות ההתנדבות והזמנים
הנוחים להם ומספקים מענה בהתאם לכך.

העמותה פועלת למען רווחתם ואיכות חייהם של הגמלאים בעיר
ומספקת שירות לכ 2800-אזרחים ותיקים החיים בעיר הרצליה.
חלק מהפעילות כוללת הפעלת:
מועדונים חברתיים ,מועדון חוגים  ,60+מרכזי יום לקשיש,
מרותקי בית ,מכללות ,שכונות תומכות ,חוגי ספורט ברחבי העיר
וטלוויזיה קהילתית.
העמותה שואפת להגדיל הן את כמות החברים והן את מגוון
השירותים :הקמת מרכז הכוונה ,יעוץ ותמיכה ,מועדון לחולי
פרקינסון ,הגדלת כמות המכללות ועוד.

פעילות ההתנדבות כוללת:
הסעות לבי"ח  +הסעות לביקורת ,טיפולים הבאת מרשמי תרופות,
הכנת אוכל ,בילוי שעת פנאי.
מקצועי  -תיקוני והתקנת מוצרי חשמל ,תיקונים קלים כגון החלפת
ברז ומקלחון וכן הדרכה על מחשב והכרת כל עולם הדיגיטציה.
טיפולים קוסמטיים  -תספורת ,פדיקור מניקור.

פרופיל התנדבות:
מתנדבים/ות להעברת פעילות לאזרחים הוותיקים בשעות הבוקר
ואחה"צ :חוגים ,הרצאות ,סדנאות ,למידת שפות ,אדמיניסטרציה
(ניהול מסד נתונים) ,שירות לקוחות ועוד.

פרופיל התנדבות:
כל אדם שחושב ורואה עצמו מתאים ויכול למלא כל אחת
מפעילויות ההתנדבות.
פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

מיכל שמש ,מנהלת סניף הרצליה השרון
054-6621178
אתר :עזרא מכל הלב
עזרא מכל הלב

אורלי שוסטר ,עוזרת מנכ"לית עמותת ע.ל.ה הרצליה
aleherzliya@bezeqint.net | 09-9519829
כתובת :רח' שמאי  ,8הרצליה
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עמדא  -לחולי דמנציה אלצהיימר
ומחלות דומות בישראל
נוסדה בשנת  1988על ידי בני משפחה של נפגעי אלצהיימר
ופועלת על ידי מתנדביה במעל ל 50-סניפים ברחבי הארץ.
מטרות העמותה:
• יצירת רשת מידע ותמיכה רגשית למשפחות החולים.
• פיתוח מערך שירותים תומך לחולים ולמשפחותיהם.
• הסברה לציבור אודות המחלה ובעיותיה,
זכויות החולה ובני משפחתו.
• השפעה על מקבלי החלטות להרחבת סל השירותים ולקידום
זכויות החולים והמשפחות.
• שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים.
• קידום המחקר בנושא המחלה ,והפעלת מרכז מידע.

פרופיל התנדבות:
אנשי מקצוע ,מרצים ומדריכים בהתנדבות ,נותנים מענה בקו
החם ,מנחי קבוצות תמיכה למשפחות ,מפעילי חולים בביתם ע"י
ערכות הפעלה ועוד.

• פיתוח פרויקטים להגברת איכות חייהם של חולים
ובני משפחותיהם.
העמותה מפעילה קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים בחולי
דמנציה ואלצהיימר ,וכן מפעילה פרויקטים כגון:
קשרים וכישורים – הפעלת החולה בביתו לשימור יכולות,
קוגניטיביות ,ליטו"ף – לווי וטיפול פרטני למשפחות החולים ועוד.
מקיימת ימי עיון ,הדרכות וכנסים לאנשי מקצוע.
בהרצליה פועלת קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים וכן פועל
פרויקט קשרים וכישורים ע"י מתנדבים.

פרטי התקשרות:
ניצה סירקיס ,מנחה של קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים
office@alz-emda.org.il | 09-9552865
אתרwww.alz-emda.org.il :
עמדא  -עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות בישראל
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פארק הרצליה
המטרה העיקרית של מנהלת הפארק היא ליזום פעילויות אשר
מקדמות את מודעות הציבור ההרצלייני לחשיבות השמירה על
הטבע והסביבה .במקביל לייצר קבוצות עניין ופעילות מגוונת
במגוון נושאים חברתיים-סביבתיים בבית קינן ובפארק הרצליה.
קבוצת הפעילים "מתנדבי פארק הרצליה" פעילה בתחומי סביבה
וחברה בבית קינן ופארק הרצליה .חברי הקבוצה נפגשים אחת
לשבועיים ,באופן קבוע ומלווים על ידי מנחה מקצועית .במסגרת
המפגשים מתקיימות פעילויות להעשרת הידע וסיורים .המתנדבים
יוזמים אירועים קהילתיים בחגי ישראל ,יוזמים הקמה של מוקדי
טבע ופנאי (כגון ספריה קהילתית) והוגים רעיונות יצירתיים לחיבור
תושבי העיר אל פארק הרצליה בדגשים של שימור טבע וסביבה.

עמותת מתנדבי הרצליה
העמותה הוקמה ב 1994-ומטרתה לספק תמיכה ועזרה לפוני
הרווחה בעיר בחלוקת סלי מזון ,מטרנה וחיתולים.
תחת העמותה פועלות שלוש חנויות יד שנייה:
הזדמנויות -דרך ירושלים פינת כצנלסון | 09-9541577
קטנטנים -דרך ירושלים פינת כצנלסון | 09-7747656
מרכז ביגוד וציוד -חתם סופר  ,29פינת הגאון מווילנה | .09-9582103
מטרת חנויות אלו היא לאפשר לתושבי העיר הזקוקים לכך
לרכוש פריטי יד שנייה במחיר סמלי (לעיתים ללא תשלום).
בגדים ,צעצועים ,כלי בית ועוד נתרמים על ידי קהילות העיר.
ההכנסות ממכירת המוצרים מוקדשות כולן לטובת רכישת סלי
מזון המסופקות לפוני אגף הרווחה .ניהול החנות ,מיון המוצרים
ומכירתם נעשה על ידי מתנדבים/ות.

קהל היעד:
כלל תושבי העיר הרצליה.
פרופיל התנדבות:
תושבי העיר הרצליה בגילאים  ,50-70חלקם עובדים וחלקם בפנסיה,
אשר נושא הקיימות קרוב לליבם והם שואפים לפעול ולקדם את כל
הקשור לתחום הקיימות במסגרת הפעילות בבית קינן והפארק.

פרופיל התנדבות:
כל הגילאים ,כל המינים ,בעלי רכב ,יכולות עבודה בחנויות יד 2

פרטי התקשרות:
ורד אושר ,מנהלת פארק הרצליה
vered-o@herzliya.muni.il | 09-9555081/2
כתובת :רח׳ יוסף נבו ,הרצליה
אתרwww.herzliya.muni.il/park :
פארק הרצליה – בית קינן

פרטי התקשרות:
זולאי פפו ,יו"ר העמותה
zoulai@walla.com | 052-6024461
כתובת :רח' בר אילן  ,1הרצליה
-46-

פוש – הרצליה
מטרת העמותה היא לפעול להצלחה ושוויון בחינוך ,ע"י העלאת
רמת הידע של התלמידים ,מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם ,העלאת
המוטיבציה ,האחריות והביטחון העצמי ,תוך מתן דוגמא אישית
והקניית ערכים חברתיים ואישיים על ידי המתנדבים.
הארגון מבוסס על מתנדבים ,הפועלים למתן "פוש" לילדים מרקע
סוציו-אקונומי נמוך הזקוקים לעזרה בלימודים.
הלימוד מתבצע באופן אישי או בקבוצות קטנות ,כל מתנדב לפי
כישוריו ויכולתו ,בתדירות של פעם – פעמיים בשבוע ,בתוך כותלי
המוסד החינוכי .זמן הגעת המתנדב למוסד ותכני הלימוד מתואמים
בין המתנדב לבין צוות המורים והנהלת המוסד החינוכי.
לאחר קבלת הכוונה מצוות המוסד החינוכי ,המתנדבים/ות מעניקים
סיוע לימודי ללא תשלום במקצועות אנגלית ,מתמטיקה ,עברית
וכל מקצוע אחר ברמות שונות לפי בחירתם ובהתאם לצרכים
ולבקשת המוסד החינוכי.
בנוסף ,משתתפים המתנדבים בהשתלמויות מקצועיות המאורגנות
ע"י מטה עמותת פוש ,בתחומים פדגוגיים ואסטרטגיות העצמה
ולמידה לילדים.
פרטי התקשרות:

קהל היעד:
תלמידים בכיתות א'-י"ב מרקע סוציו-אקונומי נמוך הזקוקים
לעזרה בלימודים.

דבורה בן יצחק -רכזת מתנדבים ,פוש הרצליה054-4629968 ,
ריקי רוזנברג – רכזת מתנדבים ,פוש הרצליה050-5336727 ,
אילנה דנציגר – רכזת מתנדבים ,פוש הרצליה050-7138166 ,
push@pushedu.org
אתרwww.pushedu.org :
עמותת פוש Push Foundation

פרופיל התנדבות:
בעלי השכלה בתחומים שונים (מחשבים ,משפטים ,כלכלה ועוד),
לאו דווקא מורים.
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פרויקטים התנדבותיים,
תרומת מתנות  -אגף הרווחה
תרומת מתנות חדשות לימי הולדת ,מתנות לנערות ,לילדי
פנימיות ,מוצרי טואלטיקה ועוד...
• "המרכז הישראלי לקפוארה בהרצליה" ,המנוהל ע"י דניאל
וירדן מלמוד ,מעניק בכל שנה  10מלגות חוג קפוארה מלאות
ל 10ילדים לשנה.
פרטי התקשרות:
שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
sharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152
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"קו קשר – אוזן קשבת" -
תכנית האב לגיל השלישי,
המחלקה לעבודה קהילתית
מטרת קו הקשר להוות רשת תמיכה ,מעקב ותיווך בין
קשישים לרשות.
במשרד מתקיימת תורנות של מתנדבים/ות ובעתיד יפעיל
שלוחות נוספות לאוכלוסיות הקהילות ברחבי העיר.

קבוצת נשים של יחידת הסיוע -
אגף הרווחה

קהל יעד הפעילות:
קשישים בודדים ,מרותקי בית.

מטרת קבוצת הנשים להוות מסגרת חברתית מעצימה לנשים
מבוגרות בגילאי .+50
עיקרי פעילותה :העשרה ע"י הרצאות ,ימי כייף ,טיולים וכו'.
הפעילויות מתקיימות מדי יום חמישי בין השעות 10:00-11:30
ביחידת הסיוע.

פרופיל מתנדבים:
אזרחים ותיקים ,בעלי יכולת שיח ,הקשבה והכלת הזולת.

פרופיל התנדבות:
גמלאיות של אגף הרווחה ומתנדבים/ות נוספים.

עיקרי הפעילות:
שיחה טלפונית שבועיות (או לפי הצורך) ,לשיחת חולין קצרה.

פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

ליעד יעיש ,עו"ס
liad@herzliya.muni.il | 09-9705281
כתובת :רח' בן גוריון  ,14הרצליה

תחיה052-5271133 ,
אילנה אנגל ,עו״ס ,רכזת תכנית אב לגיל השלישי
ilanaen@herzliya.muni.il | 052-6973490
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 60על הים – מועדון פנאי
לאזרחים ותיקים

שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח
הארגון נותן יעוץ לגבי זכויות וחובות האזרח בנושאים שונים
כגון :יחסי עבודה ,ביטוח לאומי ,שרותי רווחה ,צרכנות ,בריאות,
צבא וביטחון ,מיסים ,אגרות ועוד.
מטרתו לספק מידע והכוונה לכלל אוכלוסיית העיר הרצליה.

מטרת המועדון היא ליצור בית ,מקום להשתייך אליו לאזרחים
וותיקים ולאפשר לבאי הבית מקום של פנאי ,חברה ותרבות.
רוב הפעילות מתבססת (לצד מורים מקצועיים) על תושבי
האזור המתנדבים ותורמים מניסיונם ומקצועיותם לטובת חברי
המועדון .המתנדבים תורמים שעות פעילות ,הרצאות ,לימודי
דעת ועוד.

פרופיל התנדבות:
מתנדבים בעלי ידע מקצועי נרחב ,מנוסים ,אמינים ובעלי
תודעת שירות גבוהה.

פרטי התקשרות:
אורלי קורן ,מנהלת בית הגמלאי
אודליה ביטי ,רכזת התרבות
09-9541086 , 09-7682558
דוא"ל60alhayam@gmail.com :
כתובת :מרינה הרצליה פיתוח ,רח׳ הצדף  ,1הרצליה
בית הגמלאי הרצליה

פרטי התקשרות:
עו"ד צילי כהן ,מנהלת שי"ל
tsili@herzliya.muni.il | 09-9541998
כתובת :שד' בן גוריון  ,22כניסה  2קומה  ,2הרצליה
שי"ל – שירות יעוץ לאזרח
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תפרו לי בגד עם כיסים -
אגף הרווחה
תחפושת לכל ילד  -אגף הרווחה

תרומת בגדים חדשים לפני חג פסח.
בכל בית ,ישנם פרטי לבוש שעדיין לא הורדו מהם התווית,
הפריטים הללו מונחים להם סתם כך בארון :כי חלפה עונה,
הילדים גדלו ,לא הספקנו...משפחות העיר תורמות בגדים חדשים
אלו ואגף הרווחה מעבירם לאלה הזקוקים לכך.
בגדים בכל המידות ,לבנים ולבנות ,מגיל  0והלאה יתקבלו בברכה.

הפרויקט מופעל בעזרת אנשים נפלאים מהקהילה ,אליהם אנו
מעבירים רשימת תחפושות על פי גיל ומין הילד/ה .בזכותם,
כל ילד/ה מקבלים תחפושת בה הם בוחרים להתחפש ולא
מתחפשים "למה שיש".
פרטי התקשרות:

פרטי התקשרות:

שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
sharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152

שרון ויימן ,מרכזת משאבי קהילה ותחום חירום ,אגף הרווחה.
sharonw@herzliya.muni.il | 09-9705152
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מחלקת התנדבות ,רח׳ בן גוריון 2
המרכז להתנדבות ,רח׳ הנדיב 49
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