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ותיקים מטיילים

”מאז ועד היום
בבאר שבע והסביבה”

יום חמישי 28/11/19  |  7:00-19:00  |  מחיר: 100 ₪

ותיקים בהיכל 

”שנסונים שרים באהבה”
מופע עם בני פורת ודודו שליטא

 יום שני 18/11/19  |  16:30  |  היכל בעיר  |  מחיר: 30 ₪ 

מכירת כרטיסים בקופות: 09-9552921

ותיקים פעילים ונהנים

הפנינג משחקים 
וספורט

שירה בציבור עם שרל'ה שרון
יום חמישי 14/11/19 |  9:00-12:00  |  בית קינן

מחיר: 20 ₪ לנוסעים בהסעה המאורגנת

פרטים והרשמה: 09-9511612

חודש
האזרח הותיק

נובמבר 2019
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גמלאיות וגמלאים יקרים,

אנו בעיריית הרצליה רואים חשיבות בפיתוח 

מגוון רחב של פעילויות חברה, תרבות ופנאי 

שיאפשרו לכם, בני ובנות הגיל השלישי, לצקת 

תוכן איכותי ומעניין לזמן הפנאי, להעשיר את 

חיי החברה וליהנות משפע האפשרויות שהעיר 

פורשת בפניכם.

זהו חלק ממגוון רחב של שירותים, פעילויות ומועדונים שאנו בעיריית 

הרצליה מפעילים לאורך כל השנה, על מנת לתת לכם מענה טוב 

ומספק בתחומים השונים שמותאמים לצרכיכם.

כל זאת במסגרת תכנית עירונית רחבת היקף שאנו מפעילים עבורכם 

על מנת שתיהנו בהרצליה מאיכות החיים הטובה ביותר.

אני מאחל לכם שנה טובה ועשירה בתוכן ובעניין.

שלכם,

משה פדלון

ראש העירייה
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אזרחים ותיקים יקרים,

אנו שמחות להביא בפניכם את חוברת חברה, תרבות ופנאי הכוללת את 

כלל השירותים לאזרחים הותיקים בעיר הרצליה.

תוחלת החיים עולה ואנו רואים חשיבות רבה לתרום לאיכות החיים, 

ליצור אפשרויות והזדמנויות לבילוי, לימודים, התנדבות ועשייה 

משמעותית בתקופת הבגרות השנייה.

מגוון השירותים, התכניות והפעילויות באים לתת מענה לצרכים מגוונים 

ומשתנים אשר אתם כאזרחים ותיקים חווים בתקופת חיים זו.

אנו תקווה שכל אחד ואחת מכם ימצא עניין בתחום כלשהו ויממש את 

הפוטנציאל הגלום בו/ה.

כל שעליכם לעשות הוא לעיין, לבחור, להתקשר, להירשם ולהצטרף 

למעגל הוותיקים הפעילים והנהנים.

בברכת שנה טובה ופעילות מהנה

אילנה אנגל,עו"ס
מרכזת תכנית האב

לגיל השלישי

אורלי קורן
מנהלת בית הגמלאי 

ורכזת הפנאי
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תכנית האב לגיל השלישי
מרכזת התוכנית: עו״ס אילנה אנגל

טלפון: 09-9705219
רכזת פרויקטים: תמר ויניצקי

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

 המחלקה לרווחת
האוכלוסייה המבוגרת
מנהלת: עו"ס הילה דהן

טלפון: 09-9705136
 כתובת: אגף לשירותים חברתיים, 

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 בודדים בקהילה
טלפון: 09-9705219

״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

 סל״ב, מועדון עד הבית
לניצולי שואה, על״ה

איש קשר: צילה מרדיקס
טלפון: 09-9584771

 מרכז יום לחולי דמנציה
ואלצהיימר, על״ה
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, 
על״ה

 מתנדבים המפיקים סרטים
לערוץ הקהילתי.
איש קשר: דני לן

טלפון: 052-5280189
כתובת: הצברים פינת האילנות
elisheva@levavi.com :דוא"ל

שירותים קהילתיים

 6



״בוריקיטס״ - מועדון שוחרי תרבות לאדינו
מואבט –מועדון חברים

דמי השתתפות: 25 ₪ למפגש
יום א׳ הראשון בכל חודש, שעה: 18:00 , בית הגמלאי, סירקין 6, הרצליה

 22.9.19 – פתיחת שנה – הזמר והחזן ז'קו חזן 
9.5.20 | 2.2.20 | 12.1.19 | 3.11.19 

 מופע: "לאדינו א-לה טורקה" – 16.12.19, שעה : 19:00, היכל בעיר 
 מסיבת פורים - 5.3.20, שעה:19:00, בר בעיר 

לפרטים נוספים : 09-9511612

״צוזאמען״ - מועדון אוהבי יידיש
עלות שנתית: 100 ₪
מפגשי שיח שבועיים

 מועדון ״בית הגמלאי״, רח׳ סרקין 6, ימי ראשון, 10:45, 12:00, 16:30
 מועדון ״60 על הים״, וינגיט 168, הרצליה פיתוח, ימי שני, 16:00

 מרכז קהילתי ״יבור״, רח׳ בן-סרוק 12, ימי שלישי 11:00
 מועדון ״צמרות״, רח׳ שמעון לביא 21, ימי שלישי 17:30

tsuzamen1@gmail.com :לפרטים נוספים: 09-9511612  |  דוא"ל

המחשב הוא גם ידיד - הנגשת טכלונוגיה לקהילת הגיל השלישי
 קורסי שימוש במחשב, טלפון חכם )אנדרואיד, אייפון(, טאבלט, סדנת פייסבוק ועוד.

לפרטים נוספים : 09-9511612

״לב הענין״ - מרכז חברותא
דמי חבר: 100 ₪ לשנה 

 אחת לשבועיים, חמישי, 10:00, במרכז קהילתי ״יבור״, בן סרוק 12
מפגש ראשון – 5.9.19

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

״ממשיכות ביחד, חברות לחיים״
תכנית ייחודית לנשים אלמנות בנות 60+ 

חברותא, תמיכה, יעוץ וליווי במגוון תחומים 
ימי שני, ב- 10:00, מרכז קהילתי ״יבור״, רח׳ בן-סרוק 12

רכזת: עדנה זינדרמן - 050-7533544
לפרטים ולהרשמה: 09-9511612

תכניות בהפעלת פעילים קהילתיים
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מרכזי מידע

מרכז העיר

כתובת: שמאי 8

אב קהילה: אמנון זנזורי, 052-8850156

רכזת חברתית: רונית חנן, 052-3526762

 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

ראומה קרואני, 052-9456182

נווה עמל, יד-התשעה, גן רש"ל

כתובת: סמטת הרקפות 9, בית מורשת

אב קהילה: פיני מנצור, 052-8646175

רכזת חברתית: ראומה קרואני,

052-9456182

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

קהילות תומכות, על"ה
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 נטלי - סקיולייף.
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מרכזי מידע
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

עזר מציון
סיוע באביזרי עזר, הסעות, מזון

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

 יד שרה - אביזרי עזר לסיוע
תפקודי וארגון הדירה במצבי 

משבר
כתובת: נורדאו 81, הרצליה

טלפון: 09-7968151 

הרשות לזכויות ניצולי 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

ניצה סירקיס - טלפון: 09-9552865
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לימוד שפות
 אנגלית

 אנגלית מדוברת
 ספרדית

 ערבית
 צרפתית

 יידיש - מפגשי שיח במסגרת מועדון 
״צוזאמען״ )פרטים בעמ׳ 7(

פעילות גופנית
 פלדנקרייז

 התעמלות כסאות
 התעמלות בריאותית מזרונים

 התעמלות בונה עצם ושריר
 פילאטיס

 יוגה
 צ׳י קונג

 ריקוד דרך המשי - הודי, פרסי, בטן
 ריקוד - ריו אביירטו

חוגי העשרה, תרבות וידע
 מקהלה - "פעמוני גיל"

 חדש - הרכב נגינה
 מועדון ברידג׳

 משחקי שולחן - חופשי
 השאלת ספרים

 מועדון קריאה
 תשבצי היגיון

 חדש - "מחוץ לקופסא" – אימון דרך 
משחקי קופסא

 חדש - "מואבט" מועדון לאדינו – ימי 
ראשון, הראשון בכל חודש

 חדש - לקראת שבת – שירה בציבור – 
ימי חמישי

 חדש - סוגרים שבת ביחד – קבוצה 
חברתית המיועדת לחברים ללא בני זוג 

- מידי שבת
 חדש - קבוצת הקשת – קבוצה 

חברתית לקהילה הגאה

מועדון "בית הגמלאי"
פרטי התקשרות:

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

כתובת: סירקין 6
www.gimlaeim.co.il :אתר

gimlaeim6@gmail.com :דוא"ל
בית הגמלאי, הרצליה

קבלת קהל:
א׳-ה׳ - 8:00-14:00

א׳-ב׳ - 16:00-18:00
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סדנאות
  מחשבים - 10 מפגשים
+ שני תרגולים בשבוע

 טלפון חכם - 5 מפגשים
 מועדון מספרי סיפורים - 10 מפגשים

  חדש - קניה מאובטחת ברשת –
5 מפגשים

 חדש - סבתאות מודרנית – 4 מפגשים
 סדנת כתיבה - 10 מפגשים

 מועדון קריאה - 10 מפגשים
 חדש - עולמו המופלא של המקרא - 

14 מפגשים
 חדש - סדנת כתיבה לסיפורי ילדים - 

10 מפגשים
 חדש - סדנת מדיטציה, הקשבה 

והתפתחות – 5 מפגשים

סדרת הרצאות
 המוזיקה הישראלית – דוד פטימר

 יפן - ד"ר רחל קוז'ינס פלאמפ
 מסע עולמי - יונית קמחי

 עולם הצלילים החשאיים – סער קדמון
 גנטיקה – רונית מור

 יוסי בן אשר – מייסד ומנחה ב"לדעת 
להנהיג"

 נומורולוגיה – שרונה שינא
 ספרות – דנה דרילינגס

 ד"ר רועי כהנוביץ – מזרחן - איראנולוג
 סגן אלוף צביקה קרוכמל - חקירות 

מיוחדות
 תנ"ך – רבקה חג'ג'

חוגי אומנות
 ויטראז׳

 מלאכת יד
 סריגה אומנותית

 פסיפס
 ציור

 קרמיקה
 חדש - סדנת מקרמה

 תכשיטנות אומנותית ושידרוג אופנה

הצגות
 אחת לחודש

טיולים
 אחת לחודש

 סיורי גלריות ומוזיאונים

נופשים
 פעמיים בשנה

נופש בחו״ל
 פעם בשנה

פעילות בין דורית
 בחנוכה, פסח ובחופש הגדול
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לימוד שפות
 אנגלית

 אנגלית ״מהסרטים״
 איטלקית

 יידיש - מפגשי שיח במסגרת מועדון 
״צוזאמען״ )פרטים בעמ׳ 7(

פעילות גופנית
 פילאטיס

 עיצוב וחיזוק לגברים
 התעמלות בונה עצם
 התעמלות בריאותית

 פלדנקרייז
 יוגה

 מדיטציה
GOLD זומבה 

 ריקודי עם )מעגלים ושורות( - 
מתחילים ומתקדמים

חוגי אומנות
 רישום וציור

 ציור
 רישום וציור אינטואיטיבי

 שילוב אומנויות
 תכשיטנות בחרוזים

חוגי העשרה, תרבות וידע
 צילום

 ברידג׳ - מתחילים, בינוניים, מתקדמים
 תשבצי היגיון
 כתיבה יוצרת
 פסיכודרמה

 מועדון ״חברותא״
 מועדון קריאה
 סיפורי סבתא

 מקהלת צמרות

סדנאות
 מחשבים מתחילים / מתקדמים

POWER POINT -לופה ו 
 סמארטפון וטאבלט

 שזירת פרחים
 סדנת בישול בריא ומפנק

 סריגת בובות

טיולים
 אחת לחודש

הרצאות
  הרצאות בנושאים שונים

ימים ב׳, ד׳ - 19:30

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

איש קשר: איריס יחיאלי
7683874-09, 7683886-09

רח׳ רבי שמעון לביא 21
zamarotclub@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ - 15:30-19:30
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חוגי אמנות
 מלאכת יד 

 ציור ופיסול

 קרמיקה

 אומנות טיפולית

חוגי העשרה, תרבות וידע
 בישול בריא 

 חבורת זמר ״יחדיו״
 להקת מחול אתני "נווה קסם"
 להקת עיוורים " מעגלי אורה"

פעילות גופנית
 התעמלות לגיל הזהב

 התעמלות נשים
 התעמלות בונה עצם

 פילאטיס

הרצאות
 אורח חיים בריא

 אקטואליה, תרבות, יהדות ועוד

טיולים
 סיורים וטיולים במהלך השנה

*המעוניינים יוכלו להרשם בתשלום להסעה הכוללת מלווה.

מתנ״ס נווה עמל
פרטי התקשרות:

 אשת קשר: מלי מנסנס
טלפון: 09-9708223

 כתובת: פוסטר 2, נווה עמל
מתנ״ס נווה עמל, הרצליה

gil3@herzliya.matnasim.co.il :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ -  9:00-12:00
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חוגי אמנות
 ציור

 פיסול

 קרמיקה

 שזירת תכשיטים בחרוזים

חוגי העשרה, תרבות וידע
 ברידג׳  

 טיפים לחיים טובים
 כתיבה יוצרת 

 מועדון הספר הטוב 
 מועדון קריאה 
 משחקי שולחן 

 שחמט 
 תנ״ך

 תשבצי הגיון 
 ״שירת הים״ - מקהלה

 כתיבה יוצרת
 פוטותרפיה

 קונסרבטוריון מערב הרצליה - לימוד 
נגינה ותווים

פעילות גופנית
 התעמלות לחיזוק ובניית הגוף

 צ׳י קונג
 ריקודים שורות - לאטיני 

 גולדן יוגה

לימוד שפות
 אנגלית 

 ספרדית מתחילים ומתקדמים 
 צרפתית

 ערבית בניב ישראלי – למתחילים 
ומקדמים

 יידיש - מפגשי שיח במסגרת מועדון 
״צוזאמען״ )פרטים בעמ׳ 7(

הרצאות
 אחת לחודש - ימי שני 

טיולים
 טיולים מגוונים אחת לחודש

 מספר נופשונים השנה

מועדון ״60 על הים״
פרטי התקשרות:

איש קשר: אודליה ביטי
טלפון: 09-7682558

כתובת: וינגיט 168, הרצליה פיתוח
60alhayam@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳-ה׳ - 8:00-19:00
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חוגי אמנות
 תכשיטנות 

 ציור

חוגי העשרה, תרבות וידע
 ברידג׳

 אקטואליה
 דרמה

 העולם היהודי בעין המצלמה
 הסטוריה ואזרחות

 העשרה
 מחשבים

 מסביב לעולם בכורסא
 משחקיה

 ספרות
 סרט למחשבה

 שירה בציבור
 תנועה ומחול

 תנ״ך 

פעילות גופנית
 יוגה

 התעמלות מזרונים
 התעמלות כללי  

לימוד שפות
 אנגלית  

 יידיש

הרצאות
 אחת לשבוע, יום רביעי, אחה"צ 

טיולים
 ארבעה טיולים בשנה

 הצגות ומפגשים – מסיבות ואירועים 
מיוחדים

הצגות ומפגשים
 מסיבות ואירועים מיוחדים

״בית מורשת״ מועדון לניצולי שואה ובני משפחתם, על״ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: עו״ס צילה מרדיקס
 טלפון: 09-9584771
נייד: 054-4731129

כתובת: סמטת הרקפות 9, נווה עמל
moreshet10@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳-ד׳ - 8:00-12:30
 א׳, אחת לשבועיים

16:00-18:00
ד׳ - 16:30-18:00
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חוגי אמנות
 ציור ורישום

 תכשיטנות, חריזה עיצובים הנייר

חוגי העשרה, תרבות וידע
 ברידג למתחילים ולבינוניים, רמי, 

שחמט, דומינו ועוד
 ברידג למתקדמים

 טאבלט – לימוד מערכות הפעלה שונות
 סמרטפון – לימוד מערכות הפעלה 

שונות
 מולטימדיה – עריכת סרטים ומצגות, 

פאוורפוינט, טיפול בתמונות, בקול 
ושמע

 מחשבים וגלישה באינטרנט
 חידות הגיון ותרגילי חשיבה

 שחמט
 שיפור הזיכרון

 תנ"ך
 ספרות

 מועדון אלמנים ואלמנות 60+

פעילות גופנית
 פלדנקרייז

 פילאטיס
 התעמלות לחיזוק ובנית הגוף
 התעמלות בריאותית בישיבה

 ריקודי עם
GOLD זומבה 

הרצאות
 הרצאות ומפגש חברתי, בליווי כיבוד קל

הצגות ומפגשים
 מסיבות ואירועים מיוחדים

 צפייה בהצגות, מופעי וסרטים
 סרטים, הצגות ומופעים 

טיולים
 טיול אחת לחודש

מועדון גמלאי מערב הרצליה, על״ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: חדוה נויפלד
טלפון :09-9519828, 09-9519829

כתובת: וינגייט 168, הרצליה פיתוח
havanoy1@walla.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳-ה׳ - בוקר ואחה"צ
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חוגי אמנות
 עבודות יצירה

 רקמה
 ציור

מפגשים
 אחת לחודש, הרצאה בנושאים שונים

 אחת לשבוע, משחקי חברה ופעלה 
חברתית

 אחת לחודש, מ"שולחן המועדון" – חברי 
המועדון מדברים על הכל

 חגיגת חגים, ציון מועדים וימי הולדת

חוגי העשרה, תרבות וידע
 ארצות העולם

 תנ"ך
 נושאים הקשורים לגיל השלישי

 מדינת ישראל 70 שנה
פעילות גופנית

 התעמלות בונה עצם לגיל השלישי

פעילות מחוץ למועדון
 פעמיים בשנה 

פעילות גופנית
  התעמלות לגיל השלישי

 יום ב׳ - 15:00-16:00
יום ה׳ - 10:00

חוגי העשרה
  פרשת השבוע – לבנה פירס

שבת 15:30

מועדון גן רש״ל, על״ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: אלון מושקוביץ
טלפון: 054-4869820

כתובת: הצברים פינת האילנות 23
alonmoshk@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳, ב׳, ה׳ -  9:00-12:00

מתנ״ס נחלת עדה
פרטי התקשרות:

איש קשר : מור קרייצר
טלפון: 09-9738100

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

ימים ושעות פעילות:
ב׳ - 15:00-16:00
ה׳ - 10:00-11:00

שבת - 15:30
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חוגי אמנות
 סדנת צילום 

חוגי העשרה, תרבות וידע
 בינגו

 "ממשיכות ביחד, חברות לחיים" - 
 מועדון לנשים אלמנות בנות 60+

)פרטים בעמוד 7(
 "לב העניין" – מפגשים חברתיים 

והרצאה אחת לשבועיים – ימי חמישי 
10:00 ) פרטים בעמוד 7(

 נפגשים ומשחקים על כוס קפה
 שרים ורוקדים עם חברים - אחת 

לחודש
 קבוצת דיאטה – בהנחית חגית 

גולדנברג

פעילות גופנית
 התעמלות בריאותית

 התעמלות על כיסאות
 ריקודי בטן

פעילות חגים
 מסיבות, הרצאות, סיורים

לימוד שפות
 יידיש - מפגשי שיח במסגרת מועדון 

״צוזאמען״ )פרטים בעמ׳ 7(

טיולים
 ארבעה טיולים בשנה

 נופשון פעם בשנה

מרכז קהילתי ״יבור״
פרטי התקשרות:

איש קשר: שוש שלזינגר
טלפון: 09-9543574, שלוחה 1

כתובת: בן סרוק 12 , שכונת וייצמן
gil3.yavor@herzliya.matnasim.co.il :דוא"ל

מרכז קהילתי יבור

ימים ושעות פעילות:
א׳-ד׳ - 8:00-12:30

17:00-20:00           
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פעילות גופנית
 התעמלות בריאותית

 ריקודי עם
 פלדנקרייז

 ריו אביירטו

חוגי העשרה, תרבות וידע
 ברידג׳

  מועדון קריאה
ימי רביעי, 20:00-22:00

  מועדון סרט - הקרנה ומפגש יוצר
ימי רביעי, 20:00-22:00

 הרצאות
 ערבי שירה

מועדון פנאי ותרבות 50+
 הרצאות

 טיולים
 ערבי שירה

מועדון נשות הזהב
 ימי פעילות ב׳ - ד׳, 8:30-11:30
רכזת המועדון: יערית כהן - עורף

09-9591050 שלוחה 103
 התעמלות

 סדנת יצירה
 הרצאות

 פעילות חברתית
 טיולים

מתנ״ס יד התשעה
פרטי התקשרות:

איש קשר: יערית כהן-עורף
טלפון: 09-9591050, שלוחה 103

כתובת: רביבים 14, יד התשעה
gil3.yadg@herzliya.matnasim.co.il :דוא"ל

מתנ"ס יד התשעה

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ -  9:00-18:00
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פעילות גופנית
 ריו אביירטו - רקוד ותנועה מונחים 

וחופשיים

חוגי העשרה, תרבות וידע
  שרים עם חברים - אחת לחודש,

ימי שישי ב - 21:00, אשכול פייס, 
יהודה הנשיא 92

 סיורי גלריות עם דר׳ מירי 
קרימולובסקי

טיולים
 טיול אחת לחודש, "קהילה מטיילת"

סדרת הרצאות
 מדע – דר' דניאל זלדס

 פרקים בתולדות מדינת ישראל – 
מנחם טילמן

 אמנות הצילום – נאוה דנון
 ריגול – סער קדמון

 זהות ישראלית – דר אלון גן
 רוסיה–נינו אבסדזה+נצרות–יסכה הרני

 המזרח התיכון – פרופ מאיר ליטבק
 המזרח התיכון – פרופ עוזי רבי

 אמנות – מירי קרימולובסקי
 היסטוריה – דר יצחק נוי
 מוסיקה – עומר שומרוני

 תנ"ך - גליה דורון

מרכז פנאי ותרבות 50+
פרטי התקשרות:

טלפון: 09-9591050 שלוחות 1, 2
כתובת: רביבים 14 , יד התשעה

pnaivetarbut@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
ב׳ - ד׳ -  10:30-12:30

חוגי אמנות
 סריגה

 קרמיקה
 יצירה

פעילות גופנית
 התעמלות גמלאים – כסאות

 צ׳י-קונג

חוגי העשרה, תרבות וידע
 אקטואליה

 דינמיקה קבוצתית משחקי בינגו
 חדש -גינון

 ארומתרפיה - ידיים ורגליים
 פרשת השבוע

בית קפה - "קפה נווה" 

מתנ״ס נווה ישראל
פרטי התקשרות:

איש קשר: יהודית לגזיאל
טלפון: 052-4628787

כתובת: הר מירון 10 , נווה ישראל
judylag@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ -  8:30-12:00

ב׳ - ד׳ -  17:00-19:30
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פעילות גופנית
 התעמולת מותאמת לגיל השלישי

 צ׳י-קונג
 יוגה

 זומבה
 נחל זורם

חוגי אומנות
 שילוב אומנויות

 מלאכת יד ותכשיטנות
 ציור

חוגי העשרה, תרבות וידע
 דמיון מודרך
 ארומטרפיה

 פרלמנט
 מחשבים

 סודוקו
 פרשת השבוע

 מוזיקה
 אנגלית

מפגשים
 הרצאות

 משחקי חברה והפעלה חברתית

טיולים
 קהילה מטיילת - להכיר את הארץ

 תנועת של"ם )שירות התנדבות 
למבוגר( - הרוצים להתנדב יפנו 

למתנ"ס

חוגי העשרה, תרבות וידע
  להקת 90-60-90 - להקת
רוק אנד רול לגיל השלישי

מתנ״ס נוף ים
פרטי התקשרות:

איש קשר: תרצה הראל
טלפון: 09-9575580

כתובת: נווה עובד 6 , נוף ים
matnasnofyam@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ - 11:00-19:00
מועדון בוקר של כייף

לאזרחים ותיקים:
ימי חמישי אחת לשבועיים, 

בשעות 10:30-12:30

מרכז יום צמרות, על״ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: בת אל דוידי
טלפון: 09-8783340 / 09-7683886

כתובת: שמעון לביא 21
ale.zamarottec@gmail.com :מייל

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ -  08:00-14:30

מרכז יום שמאי, על״ה
פרטי התקשרות:

איש קשר: יוכית טל
טלפון: 09-9565934

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

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ - 08:00-14:30
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מועדון עליה 1990 מועדון חברתי לדוברי רוסית
פרטי התקשרות:

איש קשר: נטלי קונסט
טלפון: 054-5494775
כתובת: רח׳ סירקין 6

ימים ושעות פעילות:
ג׳ - ד׳ - 17:00-21:00

מכללת שוחרי בריאות
פרטי התקשרות:

יחידת הבריאות העירונית
איש קשר : נילי זכרוביץ

טלפון: 09-9705206
כתובת: היכל בעיר, רח׳ בן גוריון 5
nily070355@gmail.com :דואל

ימים ושעות פעילות:
ב׳ - 9:00-10:00

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.

קבוצת פוטותרפיה - )תרפיה בצילום( 
הזדמנות להבין ולתעד תהליכים פנימיים 

כפי שהם משתקפים בגינה ובערוגה.

ימים ושעות פעילות:
ימי חמישי בבוקר

טלפון: 09-9529868/9
tamarg@herzliya.muny :דוא"ל

רח׳ אבן גבירול 49
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בית מורשת
סמטת הרקפות 9, נוה-עמל

 התעמלות בריאותית

בית פרוטיאה
אשר ברש 5

 התעמלות במים

בית ראשונים
הנדיב 8

 צ׳י קונג

אולם ספורט בי״ס וולפסון
פרטיזנים 32, נוה-עמל

 התעמלות בריאותית
 יוגה

 התעמלות לצפיפות העצם
 התעמלות וכושר לגברים 55+

אולם ספורט בי"ס לב טוב
ביל"ו 30

 פילאטיס
 פלדנקרייז

אולם ״ספח״ בית העיוור
רביבים 8, יד התשעה

 פלדנקרייז

אולם ספורט חט״ב סמדר
וינגייט 150, מערב העיר

 התעמלות בריאותית
 פלדנקרייז

 פילאטיס

אולם ספורט תיכון היובל
רש"י 12

 מועדון כושר
 פלדנקרייז

 כושר על הבוקר פונקציונלי – בשילוב 
פעילות בפארק

אולם ספורט תיכון ראשונים
הרב קוק 30

 פלדנקרייז
 ריקודי שורות ולאטינים

בית קינן 
ז׳בוטינסקי פינת נתן אלתרמן

 הליכה נורדית

חוגי פעילות גופנית, על״ה  |  ברחבי העיר
פרטי התקשרות:

עירית סיבירסקי: 09-9705227
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תכנית אב לגיל השלישי
טלפון: 09-9511612

gilshlishi@gmail.com :דוא״ל
תכנית אב 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


