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טיול לנאות קדומים והסביבה
חמישי, 10/11/16, 07:30

עלות למשתתף 70 ₪
רכישה בטלפון 09-9511612 ואצל רכזי המועדונים

"ותיקים ביריד"
פנאי, יצירה, מחול ושירה

חמישי, 17/11/16, 10:00 - 14:00
ברחבת בית הכנסת הגדול (סוקולוב פינת בן-גוריון)

פתוח לקהל הרחב

"ותיקים בהיכל" 
שני, 21/11/16, 16:30

"איש קטן של צ'כוב"
מופע מרתק של אלברט כהן

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

נובמבר 2016נובמבר 2016
חודש האזרח הותיקחודש האזרח הותיק

בנוסף, אפשר לרכוש כרטיסים לכל האירועים במועדונים ובמתנ"סים: 
בית הגמלאי, סירקין 6, פזית 09-9541086, אסנת 09-9511612 
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
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, מירב  09-9708200, שלוחה 1
חזון והגשמה

ה ח ו ו ר ה ף  ג א
היחידה לעבודה קהילתית 

עריכה והפקה: אסנת שחם
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גמלאיות וגמלאים יקרים,
בפתחה של שנת פעילות חדשה, מציעה לכם עיריית הרצליה מגוון 

רחב של הרצאות, סדנאות, טיולים ועוד, יחד עם מגוון שירותים, 
פעילויות ומועדונים שאנו מפעילים בעיר, באווירה נעימה ותוך 

הקפדה על רמה מקצועית גבוהה. 

עבורי, אתם, בני הגיל השלישי, מהווים חלק חשוב במרקם 
הקהילתי והעירוני, ואנו פועלים כל העת על מנת לפתח עבורכם 

תכניות איכותיות, לשפר את השירותים המוצעים לכם ולטפח את 
המועדונים שבהם אתם מקיימים את הפעילויות, ובכך לאפשר לכם 

את איכות החיים הגבוהה המאפיינת את העיר הרצליה.

אני מאחל לכם שנה מרתקת ומלאת עניין ופעילות.

שלכם,
משה פדלון

ראש העירייה

אזרחים ותיקים, תושבי הרצליה,
אנו רואות חשיבות רבה בפרסום המגוון הרחב והעשיר, שקיים 

בשבילכם ולמענכם, כחלק משירותי העירייה למען תושביה. מובאת 
בפניכם חוברת מידע, בה כל אחד ואחת מכם יוכל למצוא מענה 

לצרכיו, הן מבחינת שירותי מידע והן מבחינת פעילות פנאי, תרבות 
וחברה.

הרצליה מציעה מגוון רחב של פעילויות וסיוע בכל תחומי החיים: 
יצירה, אומנות, פעילות גופנית, לימודים והעשרה, תעסוקה, 

התנהלות כלכלית, מיצוי זכויות וצרכים מיוחדים.
שירותים רבים עומדים לרשותכם על מנת לסייע בידכם לממש 
צרכיכם: תכנית האב לגיל השלישי, אגף הרווחה, תאגיד על"ה, 

מועדונים, מתנ"סים ושירותים ציבוריים.
כל שעליכם לעשות הוא להתקשר, להירשם ולהצטרף למעגל 

הפעילים.
בברכת שנה טובה.

אילנה אנגל
מרכזת תכנית האב 

לגיל השלישי

אורלי קורן
מנהלת בית הגמלאי 

ורכזת הפנאי

 4 5



מועדון "בית הגמלאי"
פרטי התקשרות:

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

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

www.gimlaeim.com :אתר
בית הגמלאי, הרצליה

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

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים

אומנות:
• ויטראז'

• מלאכת יד
*חדש: מעשה טלאים 

• ציור
*חדש: תכשיטנות אומנותית ושדרוג 

אופנה

העשרה, תרבות וידע:
• ברידג'

• מקהלה
• מחשבים 

• רמי קוב – משחק חופשי
• תנ"ך

התעמלות:
*חדש: התעמלות כסאות - טיפוח 

השלד והיציבה 
*חדש: התעמלות בונה עצם 

*חדש: התעמלות בריאותית לגברים 
• התעמלות בריאותית - מזרנים 
• התעמלות לחיזוק ובניית הגוף

*חדש: יוגה 
• פילאטיס 

• פלדנקרייז
*חדש: צ'י קונג 

• ריקודי בטן
• ריקודים סלונים

*חדש: ריקודי עם
• תנועה בריאותית 

שפות:
• אנגלית 

• יידיש, מפגשי שיח במסגרת מועדון 
"צוזאמען"

• ספרדית 
• עברית
• ערבית

• צרפתית 

הרצאות: שני, 11:15
12, 19, 26 בספטמבר, 2016

קולנוע, איתן מלמד 

31  באוקטובר, 2016
זכויות ביטוח לאומי וביטוח סיעודי, 

סיגל רייך

14, 21, 28 בנובמבר, 2016
איכות חיים וחדשנות, יואב יוכפז 

5, 12, 19 בדצמבר, 2016
מוסיקה, ענת שרון

9, 16, 23, 30 בינואר, 2017
מסע עולמי, יונית קמחי

6, 20, 27 בפברואר, 2017
נפלאות התבונה המקראית, רבקה חג'ג’

6, 20, 27 במרץ, 2017
היסטוריה של ארץ ישראל, 

כפיר לביא

3 באפריל, 2017
מגוון שירותי “יד שרה" לקהילה, 

ישראל מירון

24 באפריל, 2017
אדם מחפש משמעות - על פי ספרו 

של ויקטור פרנקל - יום השואה, 
אילנה לפידות

8, 15, 22 במאי, 2017
סיפורי טיסה מיוחדים, אסף בקר

5, 12, 19 ביוני, 2017
הודו במבט אישי, רבקה בנימין

3, 10, 17, 24 ביולי, 2017
פה ושם בישראל - סוגיות מרכזיות 

בחברה הישראלית, ד"ר גולן פדידה-
פלג

סדנאות: 
*חדש: גרפולוגיה,12  מפגשים

*חדש: הכרת הטאבלט, 7 מפגשים
• התנהלות כלכלית, 4 מפגשים

*חדש: מועדון צילום, 16 מפגשים
• טלפון חכם, 5 מפגשים

• מחשבים ברמות שונות, 10 
מפגשים לימודיים, מפגשי תרגול 

במהלך תקופת הסדנה
*חדש: כתיבה יוצרת, 10 מפגשים

הצגות ומפגשים:
• הצגת תיאטרון אחת לחודש 

• פעילות בין דורית בחנוכה, פסח 
ובחופש הגדול

טיולים:
• טיול אחת לחודש

• שני נופשונים בשנה.
• נופש אחד בחו"ל

חוגים: 
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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

www.gimlaeim.com :אתר

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

"בית מורשת"
מועדון ניצולי שואה ובני המשפחה, 

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:
ראשון - רביעי 08:00 - 12:00.

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

אומנות:
• יוצרים עם חרוזים

העשרה, תרבות וידע:
• ברידג'

• חוג שייט, בשיתוף המרכז הימי
• כתיבה יוצרת 

• שחמט, לימוד ומשחק
*חדש: תאטרון, בשיתוף התאטרון 

העירוני הרצליה
• תשבצי הגיון 

• משחקי שולחן

התעמלות:
• התעמלות לחיזוק ובניית הגוף 

*חדש: יוגה ומדיטציה  
• צ'י קונג 

• ריקודים סלונים

שפות: 
• אנגלית 

• יידיש, מפגשי שיח במסגרת מועדון 
"צוזאמען"

• ספרדית 
• צרפתית 

 חוגים:
אומנות:

• עבודות יד
• ציור

• תכשיטנות

התעמלות:
• התעמלות

• יוגה
• תנועה ומחול

העשרה, תרבות וידע:
• אקטואליה

• בעין המצלמה - 
העולם היהודי

• ברידג'
• דרמה

• הסטוריה ואזרחות
• העשרה - כללי

• מחשבים

• ספרות
• סרט למחשבה

• שירה בציבור
• תנ"ך

שפות:
• אנגלית 

• יידיש

הרצאות: רביעי, 16:30
אחת לשבוע

טיולים:
• ארבעה טיולים בשנה
• שני נופשונים בשנה

סדנאות: 
*חדש: סדנת גרפולוגיה ונפש 

האדם, 12 מפגשים

מפגשים: 
• טיפים לחיים טובים, אחת לחודשיים
• מועדון הספר הטוב, אחת לחודשיים

*חדש: מועדון הסרט הטוב, אחת 
לחודש

הרצאות: שני, 17:30
אחת לחודש

טיולים:
• טיול אחת לחודש

• שני נופשונים בשנה

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים
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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

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

שני, 08:30 – 14:00, 16:00 – 19:30
שלישי, 09:00 – 14:00, 16:00 – 19:00  

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

הרצאות: שני ורביעי, 17:30
• אינטליגנציה רגשית

• האזנה מודרכת למוסיקה
• היסטוריה ואקטואליה של המזרח 

התיכון
• ההיסטוריה של תרבות המערב - 

אישים, מנהיגים, מצביאים
• זכויות אזרחים ותיקים: ביטוח 

לאומי, פנסיה רווחה ומיסוי
• מועדי ישראל, אישים ואירועים 

בהיסטוריה היהודית
• מסעות בעולם

• נושאים משפטיים – צוואות, ירושות 
רכוש נדל"ן וניירות ערך, אקטואליה

• נושאים רפואיים

•  ניתוח יצירות מחול – מוטיבים 
מוסיקליים, אמנותיים או תנועתיים

• ספרות
• תנ"ך

• צבא, בטחון ומדיניות ישראלית

הצגות ומפגשים: 
• חמישה ביקורים מודרכים במוזיאונים

• מסיבות ואירועים מיוחדים
• פעמיים בשבוע, שני ורביעי, מפגש 

חברתי עם קפה ועוגה
• אחת לחודש סרטים, הצגות ומופעים

טיולים:
טיול אחת לחודש

חוגים:
 

אומנות:
• יצירה

• מלאכת יד וחרוזים
• ציור

העשרה תרבות וידע:
• ברידג'

• הכרות עם טאבלטים
• הכרות עם טלפון חכם
• מולטימדיה - עריכת 

סרטים ומצגות
• מחשבים וגלישה 

באינטרנט
• משחקים חופשי

• פתרון חידות הגיון 
ותרגילי חשיבה 

• שחמט 
• שיפור איכות החיים 

 וטיפוח תקשורת
בין-אישית

• תאטרון
• תשבצי הגיון

• תנ"ך

התעמלות:
• הליכה וכושר בים

• התעמלות בונה עצם
• התעמלות בשיטת 

פאולה
• התעמלות בריאותית 

בישיבה
• התעמלות לחיזוק 

ובניית הגוף
• זומבה גולד

• יוגה בשילוב פילאטיס
• פטאנק – כדורת

• צרפתית 
• פלדנקרייז 
• פינג-פונג

• ריקודי שורות לטיניים 
וריקודי שנות ה-60

• ריקודי עם

שפות: 
• אנגלית מדוברת

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים
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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: 
ב' וה', 09:00 – 12:00

מתנ"ס יד-התשעה
פרטי התקשרות:

איש קשר: נאוה דנון
טלפון: 09-9581947, שלוחה 120

כתובת: רביבים 14, יד התשעה
nava@yad9.org.il :דוא"ל

מתנ"ס יד התשעה

ימים ושעות פעילות: 
א'- ה' 09:00 – 18:00

 חוגים:
אומנות:

• אומנות - כללי
• מלאכת יד וחרוזים 

העשרה, תרבות וידע:
• העשרה: ארצות העולם בליווי סרטים 

• פרשת השבוע ויהדות מודרנית 

התעמלות: 
• התעמלות - כללי 

 
הצגות: 

אחת לחודש 

מפגשים:
• אחת לחודש העשרה בנושאים שונים  

• אחת לחודש משחקי חברה ואקטואליה
• אחת לחודש מועדון מספרים: העשרה מארצות שונות 

• חגיגת חגים, ציון מועדים 

חוגים:
אומנות:

• ציור

התעמלות:
• התעמלות נשים
• סטרצי'נג כושר

• ריקודי עם

העשרה,תרבות וידע: 
• ברידג' 

קורסים וסדנאות
במסגרת "המחשב הוא גם ידיד" )פרטים בעמוד 21(:

• סדנת פייסבוק
• קורס מחשב

• קורס טאבלט

טיולים:
שלושה טיולים בשנה )בשיתוף "מרכז פנאי ותרבות +50"(

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים
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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:

א'-ה' 08:30 – 11:30

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:

ראשון – רביעי, 
 .20:00 – 17:00 ,11:00 - 08:00

חוגים:
אומנות:

• אומנות – כללי

העשרה, תרבות וידע:
• מחשבים

• שחמט

התעמלות:
• התעמלות - כללי

שפות:
• לימוד שפות שונות

הרצאות והצגות:
באוירה אינטימית 

במועדון. 

טיולים:
טיול אחת לחודש

סדנאות:
3-4  סדנאות בשנה 

בנושאים משתנים

הרצאות: שני 17:00
בניחוח אומנות בהנחיית אמי שקדי

12 בספטמבר 2016  
ארכיטקטורה של בתי כנסת באירופה 

ובארה"ב
31 באוקטובר 2016 

סיפורי התנ"ך בציורי התקרה של 
מיכלאנג'לו בקפלה בותיקן

28 בנובמבר 2016 
סיור במוזיאון הארמיטאז' בסנט 

פטרסבורג

19 בדצמבר 2016  
קסמי טוסקנה והיהלום שבכתר פירנצה
*נא לפנות למועדון למידע על הרצאות 

נוספות במהלך השנה. 
טיול:

ארבעה טיולים בשנה
נופשון בשנה

חוגים:
אומנות:

• שזירת פרחים
• תכשיטנות

העשרה תרבות וידע:
• בינגו

*חדש: ברידג' מתחילים בין דורי –  
גמלאים ובני נוער

• ברידג' מתקדמים – תרגילים 
חזרות ומשחק מודרך

*חדש: מאזינים ביחד –  קבוצת 
האזנה מונחית למוסיקה, שיח 

וכתיבת זיכרונות

*חדש: מנגנים ביחד –  נגנים חובבים 
נפגשים ומנגנים

• נפגשים ומשחקים על כוס קפה
• שירה בציבור בליווי פסנתר

התעמלות:
• התעמלות 

• התעמלות בונה עצם
• התעמלות על כסאות 

• יוגילאטיס

שפות:
• אנגלית 

• יידיש, מפגשי שיח במסגרת 
מועדון "צוזאמען"

מועדון "צמרות +60 ",על"ה  
פרטי התקשרות:

איש קשר: רינה לבנון
טלפון: 09-8783340/09-7683886 

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

ימים ושעות פעילות:
א' – ה', 16:00 – 20:00

חוגים:
אומנות:

•קרמיקה

העשרה, תרבות וידע:
•אקטואליה – מפגשי שיח

•פרשת השבוע

התעמלות:
•התעמלות על כסאות

טיולים:
טיול אחת לחודש 

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים
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מתנ"ס נחלת עדה
פרטי התקשרות:

איש קשר: טלי מנצורה
טלפון: 09-9566801

כתובת: אלפסי 1, נחלת עדה
tali@na.matnasim.co.il :דוא"ל

ימים ושעות פעילות 
א' – ה', 10:00 – 20:00

מתנ"ס נוף-ים
פרטי התקשרות:

איש קשר: סיגל פרל
טלפון: 09-9575580

כתובת: נווה עובד 6, נוף ים
nofyam2@foster.matnasim.co.il :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א' – ה', 11:00 – 19:00

מתנ"ס נווה עמל
פרטי התקשרות:

איש קשר: מירב רייניש
טלפון: 09-9708200, שלוחה 1
כתובת: גיבורי עציון 4, נווה עמל

meravr@foster.matnasim.co.il :דוא"ל
מתנ"ס נווה עמל הרצליה

המעוניינים יוכלו להרשם בתשלום להסעה 
הכוללת מלווה.

ימים ושעות פעילות 
א' – ה', 09:00 – 16:00 חוגים:

התעמלות:
• התעמלות כללית 

העשרה, תרבות וידע:
• פרשת השבוע

מפגשים:
• אירועים קהילתיים

חוגים:
התעמלות:

• התעמלות - כללי

העשרה, תרבות וידע:
• להקת רוק

הרצאות: חמישי, 09:30
אחת לשבועיים

   
טיולים:

ששה טיולים בשנה

הרצאות: שלישי, 15:30
נושאים משתנים

הצגות:
שלוש הצגות בשנה.

טיולים: 
שלושה טיולים בשנה

חוגים
אומנות:

• מלאכה ואומנות
• ציור על עץ

• קרמיקה

העשרה, תרבות וידע:
• בישול בריא

• חבורת זמר "יחדיו"
• מועדון ארוחת הבוקר

• מקהלת "קול בנשמה".
• פרשת השבוע

• קריאת תהילים

התעמלות:
• התעמלות - כללי 

• התעמלות נשים
• להקת מחול תימני "נווה קסם" 

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים

 16 17



"מרכז פנאי ותרבות +50"
פרטי התקשרות:

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

pnaivetarbut@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
שני, שלישי ורביעי, 09:00 – 11:30

חוגים:
• ריו אביירטו, ריקוד ותנועה מונחים וחופשיים

 • שרים עם חברים, אחת לחודש, ימי ששי, ב-21:00, ב"אשכול פיס", 
יהודה הנשיא 92 

טיולים:
•  טיול אחת לחודש במסגרת "קהילה מטיילת"

•  שני נופשונים בשנה

הרצאות: שני ורביעי 11:00
פרטים בטלפון ובדוא"ל הנ"ל

• ספרות, יעל גורי
• ג'אז - פס הקול של המאה 

העשרים, רז יצחקי
• מדע פופולרי, ד"ר דניאל זלדס

• מבט לקולנוע האירופאי, איתן מלמד
• ארה"ב - מארץ מיקלט למעצמה, 

פרופ' אייל נווה
• הומור בקולנוע, אלון גור אריה

• מדע בצלחת, ד"ר נעמי זיו
• מגוון נושאים בפסיכולוגיה, ענת 

זפרני
• המזרח התיכון, פרופ' עוזי רבי

• המאבק על ירושלים, ד"ר מרדכי 
קידר

• אמריקה הלטינית, נועם סגן כהן
• ספרות - הסופרים של האלף 

השלישי 
• מאה שנה למותו של שלום עליכם, 

ד"ר מרדכי יושקובסקי
• עלייתה של האישה המודרנית 

במערב, ד"ר יצחק נוי
• תנ"ך: מדוע שאול הוא מלך דחוי?, 

דר' שוש שפירא
• סוגיות נבחרות בתיאטרון, רועי 

הורוביץ
• אישים בתולדות המחשבה היהודית,  

דר' עודד ציון

מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים

מועדון שוחרי בריאות 
לגיל השלישי
פרטי התקשרות:

יחידת הבריאות העירונית
איש קשר: טובי חן 
טלפון: 9705206

כתובת: סינמטק הרצליה, 
סוקולוב 29

ימים ושעות פעילות: 
שני,08:30 – 10:00

מועדון "עליה 1990"
מועדון חברתי לדוברי רוסית

פרטי התקשרות:
איש קשר: נטלי קונסט

טלפון: 054-5494775
כתובת: רח' סירקין 6

ימים ושעות פעילות: 
שלישי ורביעי

21:00 – 17:00
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חוגי פעילות גופנית, על"ה
ברחבי העיר

פרטי התקשרות:
עירית או דני: 09-9705227

בית מורשת, 
סמטת הרקפות 9, נווה עמל

• התעמלות בריאותית

בית פרוטאה, אשר ברש 5
• התעמלות במים

בית ראשונים, הנדיב 8
• צ'י קונג

בי"ס "אילנות", הדקל 35
• התעמלות בריאותית

• יוגה

בי"ס "וולפסון", 
מורדי הגטאות 58

• התעמלות לנשים מסורתיות
• התעמלות לגברים מסורתיים

בי"ס "יוחנני", ההגנה 64
• התעמלות בריאותית

בי"ס "לב-טוב", ביל"ו
• התעמלות בונה עצם

• פילאטיס
• פלדנקרייז

חט"ב "סמדר", וינגייט 150
• התעמלות בריאותית

• חיטוב ועיצוב
• יוגה

• פלדנקרייז
• פילאטיס

מגרשי הספורט / מועדון גמלאי 
מערב הרצליה 

• פטאנק

מועדון גמלאי מערב הרצליה, 
שער הים 35, נוף ים

• טניס שולחן

מרכז קהילתי לתרבות וספורט 
אפולוניה, נתן אלתרמן 

• התעמלות במים

מתנ"ס נחלת עדה, אלפסי 1
• התעמלות בריאותית

פארק הרצליה
• הליכה בפארק

קאונטרי קלאב הרצליה
• שחיה – שיפור סגנון

מרכז יום צמרות, שמעון לביא 21
• פטאנק

תיכון "חדש", 
שדרות שבעת הכוכבים 2

• התעמלות בונה עצם

תיכון "היובל", דוד שמעוני 27
• התעמלות בריאותית

• חדר כושר
• טניס שולחן

תיכון "הראשונים", הרב קוק 30
• התעמלות בונה עצם

• התעמלות וכושר לגברים
• פלדנקרייז

*טאי צ'י – למקום ומועד יש לפנות 
לטלפון הנ"ל.

מועדונים בהפעלת פעילים מרכזי פעילות לאזרחים ותיקים
קהילתיים

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

והרצאות.
עלות שנתית: 100 ₪ 

להצטרפות ולפרטים נוספים:
09-9511612

tsuzamen1@gmail.com :דוא"ל

מפגשי שיח:
• מועדון "בית הגמלאי", סירקין 6, ימי 

ראשון, 10:45, 12:00, 16:30 
• מועדון "60 על הים", בנין מנהלת 

המרינה, הצדף 1, ימי שני 16:00
 • מרכז קהילתי "יבור", בן סרוק 12,

ימי שלישי, 11:30

"בוריקיטס" – מועדון שוחרי 
תרבות לאדינו

להצטרפות ולפרטים נוספים:
09-9511612

מופע פתיחת שנה: "מעורבב ירושלמי" 
עם שמעון פרנס ומתי סרי

05.09.2016, 19:00, "היכל בעיר", 
בן-גוריון 5

מסע שורשים מרגש אל ירושלים 
של פעם ושל היום. זכרונות, תקוות 

ואהבות מסמטאות הלאדינו, נחלאות, 
שוק מחנה יהודה, משפחת בנאי ועוד.

עלות כרטיס: 60 ש"ח
לרכישת כרטיסים: 09-9552921.

"לב הענין" 
מרכז יעוץ והכוון לאזרחים ותיקים, 

אחת לשבועיים, חמישי, 10:00, 
במרכז קהילתי יבור, בן סרוק 12.

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

הרצאות בספטמבר – דצמבר 2016

08/09/2016 הומור טוב לחיים, 
שלמה חלימה

22/09/2016 אנוסי פורטוגל - קהילה 
שנשכחה, אמנון ברזילי 

 27/10/2016 האוליגרכים,
מנחם טילמן 

03/11/2016 תרבות יהדות תימן, 
צביקה הר-לב

17/11/2016 שפת הצוענים ואמונות 
טפלות, טפו, טפו, זהבית כהן

01/12/2016 ביקור במוזיאון לאומנות 
עכשוית הרצליה

15/12/2016 אור וגבורה, זהבה איטמן 

"המחשב הוא גם ידיד"
תכנית להנגשת טכנולוגיה לקהילת 

הגיל השלישי
machshevyedid@gmail.com :דוא"ל

קורסים וסדנאות:

 מתנ"ס יד התשעה
)פרטי התקשרות בעמ' 13(

 • סדנת פייסבוק, שלישי ב-10:00, 
 3 מפגשים, אחת לשבוע,

06-20/09/2016. שעה וחצי כל 
מפגש.

 • קורס מחשב, ראשון ב-09:30, 
 7 מפגשים, אחת לשבוע,

01/11-13/12/2016. שעה וחצי כל 
מפגש.

 • קורס טאבלט, חמישי ב-10:00,
 7 מפגשים, אחת לשבוע,

.05/01-16/02/2016 
שעה וחצי כל מפגש.

 מועדון "בית הגמלאי"
)פרטי התקשרות בעמ' 6(

• קורס טאבלט, 7 מפגשים, אחת 
לשבוע. תאריך יפורסם בהמשך.  20 21



שירותים קהילתיים 

תכנית האב לגיל השלישי
רכזת התכנית: אילנה אנגל

טלפון: 09-9705219
מנהלנית: אסנת שחם

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 סילביה קלמן

מזכירה: אביבה מוזס
טלפון: 09-9705136

כתובת: אגף הרווחה, בן גוריון 14

לשכת המתנדבים
גיוס והשמה של מתנדבים בקהילה.

טלפון: 09-9544444 
או 09-9542734

כתובת: בית המתנדב, הנדיב 49

שירות קשר – אוזן קשבת
שירות מתנדבים לקשר טלפוני עם 

אזרחים ותיקים בקהילה
טלפון: 09-9505468 

או 09-9574605
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: שמאי 8 

Shamaiherzliya@gmail.com :דוא"ל

מרכז יום צמרות, על"ה:
איש קשר: רינה לבנון

טלפון: 09-8783340  
או  09-7683886 

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

מרכז יום שמאי, על"ה:
איש קשר: בת-חן רינגבירץ

טלפון: 09-9565934
כתובת: שמאי 8

shamaiherzliya@gmail.com :דוא"ל

מועדון לחולי דמנציה ואלצהיימר, על"ה:
איש קשר: חני גזית

טלפון: 09-9563187
כתובת: אונקלוס 10, נחלת עדה

*הפניה דרך מרכז יום שמאי

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

קהילות תומכות, על"ה:
שירותים תמורת דמי מנוי חודשיים: 
התקנת לחצן מצוקה, מתן שירותים 

מאב שכונה 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

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*

ובהרצלייה 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 43ב', 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

מוקדי מידע
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תכנית האב לגיל השלישי
טלפון: 09-9511612

gilshlishi@gmail.com :דוא"ל
תכנית האב לגיל השלישי, הרצליה

פעילויות נוספות מפורסמות במידעון האינטרנטי 
של תכנית האב לגיל השלישי. 

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

או בטלפון: 09-9511612


