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נובמבר 2017נובמבר 2017
חודש האזרח הותיקחודש האזרח הותיק

בנוסף, אפשר לרכוש כרטיסים לכל האירועים במועדונים ובמתנ"סים: 
תכנית-אב לגיל השלישי, בן גוריון 14, חדר 29, 09-9511612 

מועדון "בית הגמלאי", סרקין 6, פזית, 09-9541086 
מתנ"ס יד התשעה, רביבים 14, נאוה 09-9581947, שלוחה 120

ארגון המורים הגמלאים, מרים 054-6318139, ימים א'-ג', 09:30-11:00 בלבד
מכללת הגמלאים, תמר 052-2222322  

מועדון גמלאי מערב הרצליה, שער הים 35, חדווה 052-2498620
מועדון 60 על הים, הצדף 1, בנין מנהלת המרינה, קומה ב', אודליה 09-7682558

מתנ"ס נווה ישראל, הר מירון 10, שושנה 052-2860293, ימים א', ג', ד', 08:30-11:30 בלבד
מרכז קהילתי יבור, בן סרוק 12, שוש 09-9543574 

מתנ"ס נווה עמל, גיבורי עציון 4, מלי 09-9708200, שלוחה 1

חזון והגשמה

ה ח ו ו ר ה ף  ג א
מחלקת משאבי קהילה

יום חמישי 
9/11/17

08:00

 תרבות, טבע והסטוריה בכרמל
בסיום מופע שירי ארץ ישראל 

עלות למשתתף 80 ₪
רכישה בטלפון 09-9511612 ואצל רכזי המועדונים

ותיקים
מטיילים

יום שלישי
14/11/17

13:00-10:00

 פנאי, יצירה, מחול ושירה
ברחבת בית הכנסת הגדול
(סוקולוב פינת בן-גוריון) 

פתוח לקהל הרחב

ותיקים 
ביריד 2

סי היימן במופע קסום עם שירים 
וסיפורים מבית אבא 

מחיר: 30 ₪
רכישה בטלפון 09-9511612 ואצל רכזי המועדונים

יום שני
20/11/17

16:30

ותיקים 
בהיכל

יום בריאות לאזרחים ותיקים
היכל בעיר,בן גוריון 5

הכניסה חופשית

יום שישי
24/11/17

09:00

שישי 
בריאותי

תוכן עניינים:

6מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים

19שירותים קהילתיים

20תכניות בהפעלת פעילים קהילתיים

22מוקדי מידע

עריכה והפקה: תכנית אב לגיל השלישי
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גמלאיות וגמלאים יקרים,

בחוברת שלפניכם תוכלו למצוא מגוון רחב של הרצאות, סדנאות, 
טיולים ועוד שפע של תחומי עניין מגוונים, שירותים ומועדונים 

שהעירייה מציעה לכם.

פעילויות אלו נועדו להעשיר את זמן הפנאי שלכם בתוכן איכותי 
ומהנה ולאפשר לכם למצות את זכויותיכם בצורה המייטבית ביותר, 

תוך שאנו שמים דגש על התאמת השירותים והתכניות לצרכים 
ולהעדפות שלכם.

עבורי, אתם בני הדור השלישי הנכם מקור השראה למסירות, השקעה 
והתנדבות ללא תנאי, ואני פועל על מנת להטמיע את ערכיכם בדרכה 

של העיר גם היום.

אני מאחל לכם שנה טובה ועשירה בתוכן ועניין.

שלכם,

 משה פדלון
ראש העירייה

אזרחים ותיקים יקרים,

חוברת מידע זו פורשת בפניכם את המגוון הרחב והעשיר, שקיים 
בשבילכם ולמענכם ברחבי העיר כחלק משירותי העירייה למען 

תושביה הותיקים. 
אנו רואות בתקופת חיים זו פוטנציאל לעשייה חדשה, מעניינת 

ומאתגרת בתחומים רבים כגון: אמנות, לימודים, העשרה, פעילות 
גופנית, יצירה, משחק, מוסיקה ועוד.

בגיל זה אנו עדים לשינויים בתחומי חיים שונים: תפקודי, אישי, 
משפחתי וחברתי.

הפנאי מאפשר גם בחירה במרחב העשייה האישי ו/או הקהילתי 
בהתנדבות ותרומה לזולת.

אנו שוקדות על פתוח תכניות כמענה לצרכים המשתנים ולקבוצות 
הגיל השונות.

לשמחתנו, קיימת היענות מרשימה מכול מנהלי הארגונים בעיר 
להעשיר ולהרחיב מדי שנה את יריעת השירותים, מגוון התכנים 

והפעילויות. 
בחוברת זו תמצאו מענה לכל אילו, לצד שירותים העומדים לרשותכם 
על מנת לסייע בידכם לממש צרכיכם: תכנית האב לגיל השלישי, אגף 

הרווחה, תאגיד ע.ל.ה, מועדונים, מתנ"סים ושירותים ציבוריים.
כל שעליכם לעשות הוא להתקשר, להירשם ולהצטרף למעגל 

הותיקים הנהנים.

בברכת שנה טובה,

אילנה אנגל
מרכזת תכנית האב 

לגיל השלישי

אורלי קורן
מנהלת בית הגמלאי 

ורכזת הפנאי
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מועדון "בית הגמלאי"
פרטי התקשרות:

איש קשר: אורלי קורן / פזית טוויג
טלפון: 09-9541086

כתובת: סירקין 6
gimlaeim6@gmail.com :דוא"ל

בית הגמלאי, הרצליה

ימים ושעות פעילות:
14:00 – 08:00 ראשון - חמישי 
18:00 – 15:30 ראשון – שני 
19:00 - 16:30 רביעי  

לימוד שפות
X אנגלית

X ספרדית

X ערבית בחברותא

X צרפתית

 X יידיש - מפגשי שיח במסגרת

מועדון "צוזאמען" )פרטים בעמ' 20( 

חוגי אמנות
X ויטראז' 

X מלאכת יד 

X חדש - סריגה אומנותית 

X חדש - פסיפס 

X ציור 

X קרמיקה 

X תכשיטנות אומנותית ושידרוג אופנה 

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ברידג'

X השאלת ספרים 

X מקהלה

 X חדש - מרכז תמיכה למשתמשי

מחשב, טבלט וסמארטפון 
X משחקי שולחן - חופשי

X תשבצי היגיון 

פעילות גופנית
X התעמלות בריאותית 

X חדש - התעמלות דינמית 

X התעמלות כסאות 

X חיזוק ובניית הגוף 

X חדש - צפיפות עצם 

X פילאטיס 

X פלדנקרייז

X יוגה  

 X חדש - ריקודי דרך המשי )הודי,

פרסי ומזרחי(
X ריקודים סלונים 

X ריקודי עם

סדנאות
X חדש - הגשמה, 10 מפגשים 

X חדש - "הכל זהב" – גמלאים מדברים 

חיים, 12 מפגשים 
X התנהלות כלכלית, 4 מפגשים 

 X טלפון חכם )אייפון ואנדרואיד(,

5 מפגשים
X הכרת הטבלט, 7 מפגשים 

X מחשבים )מתחילים, מתקדמים, רשתות 

חברתיות(, 10 מפגשים
X כתיבה יוצרת, 10 מפגשים 

X חדש - מועדון קריאה, 10 מפגשים 

X חדש - שחמט מתחילים, 12 מפגשים

X חדש - נגרות - אמנות בעץ )מפתן ארז(

X חדש - פוטושופ - הדפסה על מוצרים 

)מפתן ארז(

הרצאות 
 X הומור בגיל השלישי – עכשיו תורי -

דבורה ברסי 
X תנ"ך - רבקה חג'ג'

 X חקירות משטרה מאחורי קלעים - 

משה טומי פלדינגר
X אקטואליה - דובי טמיר

X מסע עולמי - יונית קימחי

X מיעוטים בישראל - אסנת צור

X בוקר עם אמן - כינרת זוהר

 X סיפורים אישיים שטרם נשמעו -

עמי לרמן

X תרבויות משתנות בעולם השלישי – 

קידמה מול מסורת - דניאל לוי 
X מזרחנות - דרור מנור

X החברה החרדית - שרה וסימה זלצברג 

X מוזיקה - לוגסי ניסימוב 

הצגות 
אחת לחודש 

טיולים 
אחת לחודש 

חדש - סיורי מוזיאונים וגלריות עם טל 
גלפר. פתיחה בביאנלה בונציה

נופשים 
פעמיים בשנה 

נופש לחו"ל 
פעם בשנה 

פעילות בין דורית 
בחנוכה, בפסח ובחופש הגדול 
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 מועדון "צמרות +60" על"ה

פרטי התקשרות:
איש קשר: דניאלה ספרטוס
09-7683874 ,09-7683886

רח' רבי שמעון לביא 21, הרצליה
zamarotclub@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
 19:00 - 16:00 ראשון - חמישי 
12:00 - 09:00 שלישי 

לימוד שפות
X אנגלית

X ספרדית

 X יידיש - מפגשי שיח במסגרת

מועדון "צוזאמען" )פרטים בעמ' 20( 

חוגי אמנות
X ציור

X רישום

X רישום וציור

X שילוב אומנויות 

X תכשיטנות בחרוזים 

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ברידג'

X כתיבה יוצרת

X חברותא

X מועדון קריאה

X מקהלת צמרות

X סיפורי סבתא 

X פסיכודרמה

X צילום

X שחמט

X תשבצי היגיון

פעילות גופנית
X זומבה גולד

X טאי צ'י

)Svastha( יוגה סוואסטה X

X התעמלות בונה עצם

X עיצוב וחיטוב

X פילאטיס  

X פלדנקרייז 

X צ'יקונג

X שיטת פאולה

X ריקודי מעגלים ושורות

X ריקודי עם

סדנאות
X מחשבים

Power point -לופה ו X

X סמארטפון וטאבלט 

X שזירת פרחים

X אפיית לחמים  

הרצאות 
X אירועים מסעירים ומכוננים בתולדות המדינה - מנחם טילמן, 

X טעימות בנושאים אומנותיים - תמר סופר

X ערים בעין הספרות - שרה בראל

X של מי הקרקע הזו - ד"ר מיכל אורן

X אדריכלות לאורך ההיסטוריה - מבנים ואתרים משמעותיים - אלה שופמן

 X נשים מגלות עולם - סיפורי מסע ייחודיים של נשים - עם המרצים של

"איילה גיאוגרפית"

 X הקווקז הפראי גיאורגיה היפה - סיפורי מסע לקווקז - עם המרצים של 

איילה גיאוגרפית"

טיולים 
X טיול אחת לחודש

X טיול אחד בחו"ל -  גיאורגיה, יוני 2018   
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מועדון "60 על הים"

פרטי התקשרות:
איש קשר: אודליה ביטי

טלפון: 09-7682558 / 09-9541086
כתובת: הצדף 1, בניין מנהלת המרינה,

קומה ב'
60alhayam@gmail.com :דוא"ל

 "בית מורשת"
מועדון לניצולי שואה ובני 

משפחתם, על"ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: עו"ס צילה מרדיקס
טלפון: 09-9584771 / 054-4731129
כתובת: סמטת הרקפות 9, נווה עמל
moreshet10@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
19:00 – 08:00 ראשון – חמישי 

ימים ושעות פעילות:
12:30 - 08:00 ראשון - רביעי 

ראשון, אחת לשבועיים 16:00 - 18:00
18:00 – 16:30 רביעי 

חוגי אמנות
X ציור  

X חדש - סריגה אומנותית

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ברידג'  

X טיפים לחיים טובים

X חדש - כתיבה רגשית 

X מועדון הספר הטוב 

X חדש - מועדון קריאה 

X משחקי שולחן 

X חדש - פרלמנט גברים  

X שחמט 

X תנ"ך

X תשבצי הגיון 

X חדש - "שירת הים" –מקהלה   

פעילות גופנית
X התעמלות לחיזוק ובניית הגוף

X פטנק

X צ'י קונג

X ריקודים סלונים 

X שייט, בשיתוף המרכז הימי   

לימוד שפות
X אנגלית 

X ספרדית מתחילים ומתקדמים 

X צרפתית 

 X יידיש - מפגשי שיח במסגרת

מועדון "צוזאמען" )פרטים בעמ' 20( 

הרצאות: שני, 17:30 
X אחת לחודש 

טיולים
X טיול אחת לחודש

X שני נופשונים בשנה

חוגי אמנות
X תכשיטנות 

X יצירה

X עבודות יד

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ברידג'

X אקטואליה

X דרמה

X העולם היהודי בעין המצלמה

X הסטוריה ואזרחות

X העשרה

X מחשבים

X מסביב לעולם בכורסא

X משחקיה

X ספרות

X סרט למחשבה

X שירה בציבור

X תנועה ומחול

X תנ"ך 

פעילות גופנית
X יוגה

X התעמלות מזרונים  

לימוד שפות
X אנגלית  

 X יידיש - מפגשי שיח במסגרת

מועדון "צוזאמען" )פרטים בעמ' 20(

הרצאות: רביעי, 16:30
X אחת לחודש 

טיולים
X ארבעה טיולים בשנה

X שני נופשונים בשנה
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מועדון גמלאי מערב 

הרצליה, על"ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: חדוה נויפלד
טלפון: 052-2498620

כתובת: שער הים 35 , נוף ים
havanoy1@walla.com :דוא"ל

מועדון גן רש"ל,על"ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: אלון מושקוביץ
טלפון: 054-4869820

כתובת: הצברים פינת האילנות
alonmoshk@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
14:00 - 09:00 ראשון 

19:30 – 16:00 ,14:00 – 08:30 שני 
19:00 – 16:00 ,14:00 – 09:00 שליש 
19:30 – 16:00 ,14:00 – 08:30 רביעי 
18:00 – 16:00 ,14:00 – 08:30 חמישי 

ימים ושעות פעילות:
שני וחמישי  09:00 – 12:00

חוגי אמנות
X תכשיטנות וחריזה

X פיסול בעיסת נייר

X ציור ורישום

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ברידג'  למתקדמים

X מחשבים – רמות שונות

X מולטימדיה - עריכת סרטים ומצגות, 

פאוורפוינט, טיפול בתמונות, בקול 
ובשמע

X גרפולוגיה ונפש האדם

X מועדון משחקים: ברידג' למתחילים 

ולבינוניים, רמי, שחמט, דומינו ועוד

פעילות גופנית
X התעמלות בישיבה

X זומבה גולד

X טניס שולחן

X עיצוב בריאותי

X פטאנק

X פלדנקרייז

X ריקודי עם

לימוד שפות
X אנגלית 

הרצאות: שני ורביעי, 17:30 
X אחת לחודש 

הצגות ומפגשים
X חמישה ביקורים מודרכים במוזיאונים

X מסיבות ואירועים מיוחדים

X פעמיים בשבוע, שני ורביעי, מפגש 

חברתי עם קפה ועוגה
X אחת לחודש סרטים, הצגות ומופעים

טיולים
X טיול אחת לחודש

חוגי אמנות
X ציור

X מלאכת יד

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ארצות העולם 

X תנ"ך 

פעילות גופנית
X התעמלות כללי

הצגות 
X אחת לחודש 

מפגשים
X אחת לחודש העשרה בנושאים שונים

X אחת לחודש משחקי חברה 

ואקטואליה
X אחת לחודש מועדון מספרים: העשרה 

מארצות שונות
X חגיגת חגים, ציון מועדים

 מתנ"ס נווה ישראל
פרטי התקשרות:

איש קשר: שושנה זבידה
טלפון: 09-9707900

כתובת: הר מירון 10 , נווה ישראל
shosh3456@walla.com :דוא"ל

מתנ"ס נווה ישראל
ימים ושעות פעילות:

11:30 – 08:30 ראשון - חמישי 

חוגי אמנות
X עבודות יד

חוגי העשרה, תרבות וידע
X אקטואליה 

X דינמיקה קבוצתית

X משחקי בינגו

X משחקי חברה

X פרשת השבוע

פעילות גופנית
X התעמלות בוקר

טיולים
X טיול אחת לחודש
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מרכז קהילתי "יבור"

פרטי התקשרות:
איש קשר: שוש שלזינגר

טלפון: 09-9543574
כתובת: בן סרוק 12 , שכונת וייצמן
javor.org.il@gmail.com :דוא"ל

מרכז קהילתי יבור

ימים ושעות פעילות:
11:00 - 08:00 ראשון – רביעי 

 20:00 – 17:00  

חוגי אמנות
X ציור

X שזירת פרחים )אחת לחודש(

חוגי העשרה, תרבות וידע
X בינגו

X ברידג' 

X חדש - "ממשיכות ביחד, חברות 

לחיים" - מועדון לנשים אלמנות +60 
)פרטים בעמ 23(

X "מנגנים ביחד" - נגנים חובבים

נפגשים ומנגנים.
X נפגשים ומשחקים על כוס קפה

X שירה בציבור בלווי פסנתר

פעילות גופנית
X התעמלות בריאותית

X התעמלות על כיסאות

X התעמלות בונה עצם   

לימוד שפות
X אנגלית 

 X יידיש - מפגשי שיח במסגרת

מועדון "צוזאמען" )פרטים בעמ' 20( 
X חדש - לאדינו - מפגשי שיח והעשרה

הרצאות: שני, 17:00 

טיולים
X ארבעה טיולים בשנה.

X נופשון פעם בשנה

מתנ"ס יד-התשעה
פרטי התקשרות:

איש קשר: נאוה דנון | טלפון: 09-9581947, שלוחה 120
כתובת: רביבים 14, יד התשעה

מתנ"ס יד התשעה  | nava@yad9.org.il :דוא"ל

מתנ״ס נווה עמל
פרטי התקשרות:

אשת קשר: מלי מנסנס | טלפון: 09-9708205
מתנ"ס נווה עמל, הרצליה כתובת: גיבורי עציון 4, נווה עמל | 

gil3@herzliya.matnasim.co.il :דוא"ל
המעוניינים יוכלו להרשם בתשלום להסעה הכוללת מלווה.

ימים ושעות פעילות:
18:00 – 09:00 ראשון - חמישי 

ימים ושעות פעילות:
11:30 – 08:30 ראשון - חמישי 

16:00 שלישי 

פעילות גופנית
X ריקודי עם, מתקדמים ומתחילים

X פלדנקרייז

X ריו אביירטו   

חוגי העשרה, תרבות וידע
X ברידג' 

X מועדון הספר

קורסים וסדנאות
 X ״המחשב הוא גם ידיד"

)פרטים בעמ' 20( 
X סדנת פייסבוק

X קורס מחשב

X קורס טאבלט

חוגי אמנות
X מלאכה ואומנות 

X ציור

X קרמיקה

X שילוב אומנויות

חוגי העשרה, תרבות וידע
X בישול בריא 

X חבורת זמר "יחדיו" 

X מועדון ארוחת בוקר 

X פרשת השבוע 

X קריאת תהילים

פעילות גופנית
X התעמלות לגיל הזהב 

X התעמלות נשים 

X להקת מחול תימני "נווה קסם" 

X להקת עיוורים "מעגלי אורה"   

הרצאות: שלישי, 16:00 
X נושאים משתנים 

טיולים
X שלושה טיולים בשנה
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מ מועדון עליה 1990 מועדון חברתי לדוברי רוסית

פרטי התקשרות:
איש קשר: נטלי קונסט  |  טלפון: 054-5494775  |  כתובת: רח' סירקין 6

21:00 - 17:00 ימים ושעות פעילות: שלישי ורביעי 

מועדון שוחרי בריאות לגיל השלישי
 פרטי התקשרות:

יחידת הבריאות העירונית  |  איש קשר: טובי חן
טלפון: 09-9705206  |  כתובת: היכל בעיר, רח' בן גוריון 5

10:00 – 08:30 ימים ושעות פעילות: שני 

מתנ"ס נוף-ים
פרטי התקשרות:

איש קשר: סיגל פרל  |  טלפון: 09-9575580  |  כתובת: נווה עובד 
nofyam2@foster.matnasim.co.il :6, נוף ים  |  דוא"ל

19:00 - 11:00 ימים ושעות פעילות: ראשון - חמישי 
    חמישי  )אחת לשבועיים( 9:30 - 11:30

מתנ"ס נחלת עדה
 פרטי התקשרות:

איש קשר: טלי מנצורה  |  טלפון: 09-9566801
tali@na.matnasim.co.il :כתובת: אלפסי 1, נחלת עדה  |  דוא"ל

20:00 - 10:00 ימים ושעות פעילות: ראשון - חמישי 

מרכז מ.ט.ר.ה - אתנחתא ירוקה
הגינה הטיפולית פותחת את שעריה בספטמבר לקבוצות ליווי וסיוע באמצעות 
גינון: פעילות גננית המשלבת אנלוגיה בין הצמח לתהליכים אותם עובר האדם.  

מפגש של שיח בגינה נעימה, מוצלת ונגישה. ארדית- 052-4848269
קבוצת פוטותרפיה – )תרפיה בצילום( הזדמנות להבין ולתעד תהליכים 

פנימיים כפי שהם משתקפים בגינה ובערוגה. עמית 050-6817310

ימים ושעות פעילות: ימי חמישי בבוקר, רח' אבן גבירול 49

מרכז פנאי ותרבות 50+
פרטי התקשרות:

טלפון: 09-9581947
כתובת: רביבים 14 , יד התשעה

pnaivetarbut@gmail.com :דוא"ל

חוגים
X ריו אביירטו - רקוד ותנועה מונחים 

וחופשיים

X שרים עם חברים - אחת לחודש, ימי 

שישי ב-21:00, אשכול פיס, יהודה 

הנשיא 92 

טיולים
X טיול אחת לחודש "קהילה מטיילת"

הרצאות
X מדע - ד״ר דניאל זלדס

X מוסיקה ג'אז - ד״ר רז יצחקי

X הסטוריה אמריקאית - פרופ אייל נווה

X משפטים - עו"ד דוד יהב

X המזרח התיכון - פרופ׳ מאיר ליטבק

X ספרות - יעל גורי

X פסיכולוגיה - ענת זפרני

X אדריכלות - אלה שופמן

X אפריקה - פרופ׳ איתן בר-יוסף

X מיעוטים במזה"ת - ד״ר אלון ליאל

X המזרח התיכון אקטואליה - פרופ׳ 

עוזי רבי

X אמנות - מירי קרימולובסקי

X קולנוע - אלון גור אריה

X מקומות נידחים - נועם סגן כהן

X תולדות ההתישבות - ד״ר מיכל אורן

X מועדון קריאה - ד״ר יעל בלבן

X צרפת - דניאל בן סימון

ימים ושעות פעילות:
11:30 – 09:00 שני - רביעי 
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 חוגי פעילות גופנית, על"ה
ברחבי העיר

פרטי התקשרות:
עירית סיבירסקי: 09-9705227

בית מורשת
סמטת הרקפות 9, נוה-עמל

X התעמלות בריאותית.

בית פרוטיאה
אשר ברש 5

X התעמלות במים

בית ראשונים
הנדיב 8

X צ'י קונג

אולם ספורט בי"ס וולפסון
פרטיזנים 32, נוה-עמל
X התעמלות בריאותית

X התעמלות בונה עצם-)מתוכנן(
X התעמלות וכושר לגברים-לגמלאים 

צעירים +55 )מתוכנן(

אולם ספורט בי"ס לב טוב
ביל"ו 30

X פילאטיס

X פלדנקרייז

אולם ספח בית העוור
רביבים 8,יד התשעה

X פלדנקרייז

אולם ספורט חט"ב סמדר
וינגייט 150, מערב העיר

X התעמלות בריאותית

X חטוב ועצוב

X פלדנקרייז

X פילאטיס

X יוגה )מתוכנן(

מועדון גמלאי נוף ים
שער הים 35, נוף-ים

X פלדנקרייז

X טניס שולחן

X פטאנק

קאנטרי קלאב הרצליה
ז'בוטינסקי 85

X שיפור סגנון שחיה

אולם ספורט תיכון היובל
רש"י 12

X מועדון כושר

X התעמלות בריאותית )גברים ונשים(
X טניס שולחן

אולם ספורט תיכון ראשונים
הרב קוק 30
X פלדנקרייז

בית קינן 
ז'בוטינסקי פינת נתן אלתרמן

X בוקר של ספורט וכייף
X הליכה נורדית

X צ'י קונג

תכנית האב לגיל השלישי
רכזת התכנית: עו״ס אילנה אנגל

טלפון: 09-9705219
טלפון: 09-9511612

gilshlishi@gmail.com :דוא"ל

עיתון "כוון חדש - עט לגיל"
כתבים גמלאים מתנדבים. העיתון מופץ

בדיוור ישיר וזמין גם באתר העירוני.
רכזת המערכת: אילנה אנגל

טלפון: 09-9705219
דוא"ל:

kivunchadash_herzliya@gmail.com
המדור לרווחת האוכלוסייה המבוגרת

מנהלת: עו"ס הילה דהן
טלפון: 09-9705136

כתובת: אגף הרווחה, בן גוריון 14

המרכז להתנדבות
גיוס והשמה של מתנדבים בקהילה.

טלפון: 09-9544444
או 09-9542734

כתובת: הנדיב 49

שירות קשר – אוזן קשבת
שירות מתנדבים לקשר טלפוני עם

אזרחים ותיקים בקהילה
טלפון: 09-9705219
כתובת: סוקולוב 11

"הרצלידע" – שירות מידע קהילתי
איש קשר: מתי סער
טלפון: 09-9501705

infocenter@herzliya-lib.org :דוא"ל
כתובת: סוקולוב 56

על"ה – עמותה למען הקשיש
מנכ"לית: חני גזית

טלפון: 09-9519828/9
כתובת: שמעון לביא 21

Shamaiherzliya@gmail.com :דוא"ל

מרכז יום צמרות, על"ה
איש קשר: בת אל דוידי

טלפון: 09-8783340
או 09-7683886

כתובת: שמעון לביא 21
zamarot21@gmail.com :מייל

מרכז יום שמאי, על"ה
איש קשר: נעה גביש
טלפון: 09-9565934

כתובת: שמאי 8
shamaiherzliya@gmail.com :דוא"ל

מרכז יום לחולי דמנציה ואלצהיימר, 
על"ה

איש קשר: אורטל צובארי
טלפון: 09-9563187

כתובת: אונקלוס 10, נחלת עדה

מכללת הגמלאים, על"ה
איש קשר: נפתלי מנהיים

טלפון: 09-9519828
כתובת: שמאי 8

aleherzliya@bezeqint.net :דוא"ל

הטלוויזיה הקהילתית לגמלאים
מתנדבים המפיקים סרטים לערוץ

הקהילתי.
איש קשר: אלישבע לבבי

טלפון: 052-2492240
כתובת: הצברים פינת האילנות

elisheva@levavi.com :דוא"ל
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ת "בוריקיטס" – מועדון שוחרי תרבות לאדינו
אבי ונטורה ומושיקו כהן במופע פתיחת שנה: ״אמור קון אלגריה"

ערב מהנה של שירים בלאדינו, ספרדית, איטלקית וטורקית, בשילוב הסיפורים 
מאחורי השירים, וקטעי הומור בעברית ובלאדינו. 

24/10/2017, 18:00, ב"היכל בעיר", רח' בן-גוריון 5
רכישת כרטיסים בקופות "היכל בעיר": 09-9552921

הרצאות בהנחיית קולט אביטל, קובי זרקו, ירון אנוש ועוד
טיולים ומופעים

לפרטים נוספים: 09-9511612

"צוזאמען" – מועדון אוהבי יידיש
מפגשי שיח שבועיים, טיולים, מופעים והרצאות

עלות שנתית: 100 ₪
tsuzamen1@gmail.com :דוא"ל

מפגשי שיח שבועיים
X מועדון "בית הגמלאי", רח' סרקין 6, ימי ראשון, 10:45, 12:00, 16:30

X מועדון "60 על הים", בנין מנהלת המרינה, רח' הצדף 1, ימי שני, 16:00

X מרכז קהילתי "יבור", רח' בן-סרוק 12, ימי שלישי 11:00

X חדש - מועדון "צמרות", רח' שמעון לביא 21, ימי שלישי 17:30

מופעים, הרצאות וטיולים
דמי חבר: 100 ₪ לשנה

לפרטים נוספים והרשמה: 09-9511612

 המחשב הוא גם ידיד - הנגשת טכלונוגיה לקהילת הגיל השלישי
מרכז תמיכה, עזרה ופתרון בעיות שעולות תוך כדי שימוש במחשב, בטאבלט 

ובסמרטפון.
שני 16:00-18:00 בתיאום מראש, מועדון "בית הגמלאי", רח' סרקין 6

פרטים בטלפון 09-9511612
קורס לשימוש בסמרטפון )אנדרואיד(
X הפעלת המכשיר ושליטה בהגדרותיו

X חיבור לאינטרנט וגלישה בטוחה ברשת

X שימוש במצלמה ומה עושים עם התמונות

X הורדה ושימוש באפליקציות, הכירות עם אפליקציות שימושיות

X שימוש בדוא"ל ובפייסבוק – ככל שיתאפשר הזמן

עלות: 100ש"ח

"בית קינן", ימי ראשון, 22/10/2017 - 26/11/2017 )שבע פגישות( 16:30 – 18:00
קורסים נוספים יתקיימו במהלך שנת הפעילות

לפרטים ולהרשמה: 09-9511612

"ידידים לתושבים - אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד"
קבוצת אזרחים ותיקים למען תושבים שגרים לבדם, בודדים מציעים:

X תמיכה אישית

X חברותא

X קו קשר בין התושב לרשות המקומית

יחד נגיע לקשרים עם משמעות, עשייה פעילה ולשמחת חיים

לפרטים: מתנ"ס נווה-עמל, בטלפון 09-9708205

"לב הענין" - מרכז חברותא, יעוץ והכוון לאזרחים ותיקים
אחת לשבועיים, חמישי, 10:00, במרכז קהילתי יבור, בן סרוק 12, טלפון: -09

gilshlishi@gmail.com :9511612, דוא"ל

7.9.17 | אירוע פתיחת שנה עם שי ברנר, נגן סקסופון, המנגן מוסיקת ג'ז, 
כליזמרים ושירים עבריים ומספר את הסיפורים מאחוריהם

השתתפות: 20 ₪ | כולל כבוד קל

19.10.17 | צוללות בכלל ועל צוללת דקר בפרט
סיפורו האישי של אל"מ )במילואים( אברהם בן זאב )זאבו(

2.11.2017 | עד מאה ועשרים - הלכה למעשה, הסודות הגלויים של מאריכי חיים
ד"ר עמית בן סירא, נטורופטיה ורפואה טבעית משולבת

ללא תשלום, פתוח לקהל הרחב

לפרטים נוספים: 09-9511612

"ממשיכות ביחד, חברות לחיים"
תכנית חדשה וייחודית לנשים אלמנות בנות +60: חברותא, תמיכה, יעוץ וליווי 

במגוון תחומים. 
ימי שני, ב-10:00, מרכז קהילתי "יבור", רח' בן-סרוק 12

דמי חבר חודשיים: 40 ש"ח
לפרטים ולהרשמה: 09-9511612
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שירותים תמורת דמי מנוי חודשיים:
התקנת לחצן מצוקה, מתן שירותים

מאב קהילה ופעילות חברתית.
בשיתוף "אשל-ג'וינט" ואגף הרווחה
בעיריית הרצליה. הפרויקט מופעל
באמצעות חברת סקיולייף - נטלי.

שכונות: מרכז העיר
כתובת: שמאי 8

אב קהילה: אמנון זנזורי, 052-8850156
רכזת חברתית: רונית חנן, 052-3526762
שכונות: נווה עמל, יד-התשעה, גן רש"ל
כתובת: סמטת הרקפות 9, בית מורשת
אב קהילה: פיני מנצור, 052-8646175

רכזת חברתית: בתיה דותן,
052-6912105

שכונות: שיכון גורדון, הרצליה הצעירה, 
שיכון דרום, נווה אמירים ונווה ישראל

כתובת: סמטת הרקפות 9, בית מורשת
אב קהילה: שרגא איילון, 052-3620271

רכזות חברתיות:
רונית חנן, 052-3526762

בתיה דותן, 052-6912105
שכונות: הרצליה ב', נוף ים,

הרצליה פיתוח
כתובת: מרכז מסחרי, נוף-ים

אב קהילה: יוסי שמואלי, 052-3347445
רכזת חברתית: רינת לוי, 054-5296090

קהילה תומכת לניצולי שואה
כתובת: סמטת הרקפות 9, בית מורשת

אב קהילה: צביקה אדלר 054-2211647

שי"ל - שרות יעוץ לאזרח
כתובת: "שער העיר" )בנין צפוני(,

בן גוריון 22 , הרצליה
טלפון: 09-9541998

שירות ייעוץ לקשיש בביטוח לאומי
מידע למיצוי זכויות בביטוח לאומי,

שירותים רלוונטיים, תמיכה ואוזן קשבת.
טלפון: 9696*

ובהרצליה 09-9594404
www.btl.gov.il :אתר

המוקד לאזרחים ותיקים במשרד 
לשוויון חברתי

מוקד מידע ומיצוי זכויות בנושאים:
פרישה, פנסיה, בריאות, סיעוד, דיור,

רווחה, תרבות, פנאי.
טלפון: 8840*

www.vatikim.gov.il :אתר

יד שרה - אביזרי עזר לסיוע תפקודי 
וארגון הדירה במצבי משבר

כתובת: שמחה הולצברג 3, רעננה
טלפון: 09-7706600

עזר מציון
סיוע באביזרי עזר, הסעות, מזון

כתובת: רמז 43 ב', מקלט 167, נווה עמל
טלפון: 09-9569333

 הרשות לזכויות ניצול שואה
במשרד האוצר

כתובת: יצחק שדה 17, ת"א
טלפון: 03-5682651
פקס': 03-5682691

 עמד"א - עמותת אלצהיימר
ומחלות דומות

קבוצות לעזרה עצמית, רשת תמיכה
לחולה ובני משפחתו
טלפון: 03-5787660
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תכנית אב
לגיל השלישי

טלפון: 09-9511612
gilshlishi@gmail.com :דוא״ל

תכנית אב לגיל שלישי, הרצליה

פעילויות נוספות מפורסמות במידעון 
האינטרנטי של תכנית אב לגיל השלישי.

לקבלת המידעון יש לשלוח הודעה
gilshlishi@gmail.com :לדוא״ל

או בטלפון: 09-9511612


