מיוחדים

בהרצליה
פעילויות פנאי מותאמות

חוגים

נוער
ילדים
בוגרים

רקשרים
לגילאי .21-12
במועדון הכוכב השמיני ,רח׳ יוסף נבו .18
תכנית ייחודית לאוהבי מוזיקה.
הקמת הרכב משותף בהנחיית מפיק מוזיקלי.
ימי ד׳  18:30-17:00צעירים
 20:00-18:30בוגרים
לפרטים נוספים:
בן צוק 054-6535878
הכוכב השמיני 09-9553747

מוזיקה
לגילאי .8-4
קונסרבטוריון מערב העיר,
חטיבת ביניים סמדר.
יום ג׳ 17:45-17:00
בהדרכת עופרה כהן.
לפרטים נוספים09-9566981 :

תאטרון לבוגרים
מעון לבצלר ,רח׳ יגאל אלון .88
סניף אקי״ם הרצליה.
לפרטים נוספים :מאיר 054-2440152

כדורסל

*באולינג

לגילאי .8+
בי״ס שז״ר ,רח׳ הנוטרים .11
יום ג׳ 19:00-18:00
מאמן :עמית שירן

לגילאי .16+
בקניון שבעת הכוכבים,
שד׳ שבעת הכוכבים .8
קבוצת רקפת  -יום א׳ 20:00-17:00
מנהלת :איריס בר חיים
קבוצת טוליפ  -יום ב׳ 19:30-18:00
רכזת :מזי
מאמן :מיקי רייס.

*כדורסל
לגילאי .13+
אולם וולפסון ,רח׳ מורדי הגטאות .58
יום ד׳ 20:00-18:30
מאמנים :דני  /ריקי  /ראובן

חוגי

ספורט
מח׳ הספורט
עיריית הרצליה

לרישום ופרטים09-9705117/8 :
לייעוץ והכוונה:
ראבון צוק 052-2459547
דני ליברמן 050-5544441

*הוקי רצפה
לגילאי .20+
בי״ס שז״ר ,רח׳ הנוטרים .11
יום ד׳ 21:00-18:30
מנהלת :איריס בר חיים.

גו׳דו
לגילאי .13+
מועדון ניצן ,רח׳ ויצמן .19
יום ג׳ 19:30-18:30
מאמן :עזרא דבח

כדורגל

* חוגים בשיתוף
העמותה לספורט עממי  -מחוז שרון

לגילאי .15-6
מגרש סינטטי ,רח׳ נבו.
יום ב׳ 18:00-17:00
מאמן :עידו

דניס הישרדות

יסודות הספורט

לגילאי .17+
בקניון שבעת הכוכבים,
שד׳ שבעת הכוכבים .8
מעניק כלים לחיזוק הביטחון
העצמי ופיתוח יכולות המאפשרות
השתלבות טובה יותר באוכלוסייה.
מותאם לצורכי האוכלוסיות
המיוחדות בעל מגוון רחב של לקויות.
פעילות בימי ו׳ .15:00-14:00
לפרטים נוספים09-9541648 :
מאמן :יניב ברק 050-6543016

שחייה
אפולוניה ,רח׳ נתן אלתרמן.
בוגרים ,גילאי 16+
ב׳  | 20:00-19:00ד׳ 20:00-19:00
צעירים ,גילאי 9+
יום ד׳-ה׳ 19:00-17:30
רכז :דוד סגל ,מאמנת :קארן גורנשטיין.

קט-רגל
לגילאי .8-4
מגרש בי״ס גורדון ,רח׳ יצחק שדה .22
יום ב׳ 19:45-19:00
רכז :דני ליברמן ,מאמן :רונן אלמליח.

*פטאנק
ספורטק ,רח׳ ז׳בוטינסקי.
יום ושעה יקבעו בהמשך
בהתאם לנרשמים.
מאמן :יואל אביטל ,נשיא הפטאנק בישראל.

טניס שולחן

הכנה למשחקי כדור.
לגילאי .15-6
בי״ס אופק  /ברנר.
יום ג׳ 19:00-17:30
מאמן :דניאל נודלמן

לגילאי .18-8
מקלט מס׳  ,159רח׳ רביבים .49
יום ב׳ 19:00-18:00
בהדרכת אבי ורדי ודני ליברמן.

חוג כושר וריצה

*כדורשת

לגילאי .15+
בפארק הרצליה
יום א׳ 20:00-19:00
מאמנות :ריטה  /ריקי

לגילאי  ,20+מיועד לבנים ובנות,
אולם גורדון ,רח׳ יצחק שדה .22
יום ג׳ 19:15-18:00
מאמנים :רוית  /ריקי  /ראובן

חוגים
במועדון
פעילויות
למשפחות

מיוחדות

הורים מיוחדים הרצליה
קבוצת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים,
העוסקת בפיתוח פרוייקטים למען ילדים
עם מוגבלות ומשפחותיהם והעלאת
המודעות הציבורית לצרכיהם.
לפרטים והצטרפות :שרון 052-3237241
פסיכודרמה להורים (בהקמה)
קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
 12מפגשים מרתקים בהנחיית איש מקצוע
מעולם הפסיכודרמה .מאפשר עיבוד
והתבוננות מתוך תפקיד ההורה.
לפרטים והצטרפות:

merkaz-mishpacha@herzliya.muni.il

קבוצת ניווט (בהקמה)
אח והורה לילד עם צרכים מיוחדים.
פעם בשבועיים ,במיקום משתנה ,יערכו
מגוון משחקים ותרגילי ניווט במטרה ליצור
חוויה מהנה ומקרבת להורים ולילדים.
לפרטים והצטרפות:

merkaz-mishpacha@herzliya.muni.il

מועדון גלישה לילדים
פעילות מותאמת אישית.
בחוף המעליות,
ימי ו׳ בצהריים.
מחלקת נוער וקהילה 09-9705216
בהרשמה מראש בלבד

ניצן

מועדון חברתי לגילאי  60–22עם קשיי
למידה ,הסתגלות ותפקוד .מקום מפגש
ייחודי הכולל חוגים שבועיים וארועים חד
פעמיים כמו מסיבות ,בתי קפה ,סרטים ועוד.
המועדון נמצא ברח׳ ויצמן .19
לרישום ופרטים09–9512674 :

תפירה
המורה לתפירה מדריכה באופן יחידני
בעבודות תפירה שונות.

צ׳יקונג

יום א׳ 18:00-17:00

קרמיקה

תאטרון

בחוג לומדים לייצר כלים  /אביזרים שונים
מקרמיקה כולל צביעה ושריפה בתנור.

יום א׳ 19:30-18:00

באולינג

אומנות

יום א׳ 21:14-19:45

בחוג עוסקים ביצירות מחרוזים שונים.
התוצרים משמשים את הלומדים באופן אישי.

מעגל

יום ב׳ 18:30-18:00

מחזות זמר

יום ב׳ 19:15-18:30

מוזיקה

יום ב׳ 20:15-19:30

ג׳ודו

יום ג׳ 19:30-18:30

שילוב אומנויות

שלוש קבוצות בימי ב׳
19:00-18:00 | 18:00-17:00 | 17:00-16:00

כושר ותזונה

שתי קבוצות יום ד׳
19:45-18:45 | 18:45-17:45

אפייה ובישול

אחת לשבועיים ,בימי ה׳ 19:00-16:00

חוגים
באגודה
למען

העיוור

מועדון חברתי ללקויי ראיה ועיוורים המשמש
כמפגש חברתי ומתקיימים בו חוגי העשרה,
הרצאות ,הצגות ,וטיולים משותפים .ניתן
להשתלב במערך ההיסעים שהאגודה מפעילה.
רח׳ חובות הלבבות  ,11הרצליה
יום א׳ 20:00-17:00
יום ג׳ 20:00-17:00
לפרטים נוספים :ציפי שולדר 050-5351987

ריקודי עם
משתתפים לקויי ראיה ,עיוורים ורואים
בשיתוף עם האגודה למען העיוור בנתניה.
במתנ״ס נווה עמל רח׳ פוסטר .2
בימי ב׳ .18:30

התעמלות מכשירים
החוג מועבר על ידי מורה לספורט בעלת
מומחיות בעבודה עם אדם עם מוגבלות.

התעמלות כסאות  /מזרנים
החוג מועבר על ידי מורה לספורט בעלת
מומחיות בעבודה עם אדם עם מוגבלות.

הרצאות
הרצאות כלליות ,פעם בשבועיים.
יום ג׳ .19:00-18:00

ארגונים
עמותות
מועדונים

חברתיים
עמותת קנ״ף
פעילות חברתית לבוגרים עם נכויות
פיזיות .הרצאות ,טיולים ומסיבות.
פעילות במתנ״ס נווה עמל
רח׳ פוסטר  ,2הרצליה
פעילות בימי ג׳ 12:30-10:30
לפרטים נוספים :פטאל אבי 052-2310964
קבוצת סינגור (בהקמה)
קבוצה חברתית לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית קלה.
לפרטים נוספים09-9705235 :

מועדון צבר
מועדון למתמודדים נפשית בגילאי ,+21
הפועל למען בריאותם הנפשית ,קבוצות
חברתיות ,קבוצות תמיכה ,פעילויות
פנאי והעשרה .במבנה החדש
״מרכז ההדרכה לאורח חיים בריא״.
קהילת ציון מוהליבר (בית מד״א).
מחלקת הבריאות העירונית.
לפרטים נוספים09-9705106 :

רעים
קבוצות חברתיות לאנשים עם מוגבלות
תקשורתית הפועלות במתנ״סים
נווה ישראל ויד התשעה.
לפרטים נוספים :איש קשר 073-2870187

שווה

אקי״ם

להכיר
בהרצליה

מטרת הסניף ,לסייע לילדים ,לבני נוער
ולבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית
ולבני משפחותיהם בתחומים הבאים :מתן מידע,
ייעוץ וסיוע ,פעילות חברתית ,פעילות ספורט,
סנגור קהילתי ,שילוב בקהילה ועוד.
לפרטים נוספים :מאיר גרוס 054-2440152

בית הגלגלים
בית ומרחב למפגש חברתי ,המאפשר שיקום
ופיתוח אוטונומיה לילדים וצעירים עם
מוגבלויות פיזיות מולדות או מהילדות המוקדמת.
הבית מקדם השתתפות חברתית ואזרחית תוך
יצירת הזדמנויות שוויוניות .מתקיימות פעילויות
(שומרת שבת) סופי שבוע בבית בהרצליה,
ואחת לשבוע קבוצות לנוער ולבוגרים.
רח׳ דוד המלך  ,128הרצליה.
לפרטים נוספים09-9557999 :

מועדון חרשים ״השרון״
מועדון חברתי לאנשים עם חרשות.
בית הגמלאי ,רח׳ סירקין .6
פעילות בימי ה׳ 23:00-20:00
לפרטים נוספים09-9705235 :

גלגל במעגל

תנועות

נוער

כנפיים של קרמבו
תנועת נוער לילדים עם ובלי
צרכים מיוחדים .חניכים עם
צרכים מיוחדים מכיתה א׳,
ובלי צרכים מיוחדים ,מכיתה ד׳.
בבית הספר יוחנני ,רחוב ההגנה .6
אחת לשבוע בימי ג׳.
לפרטים נוספים :גילי 054-2557657

להקה המורכבת מרקדנים “יושבים״ מוגבלים
פיזית ומרותקים לכסאות גלגלים ורקדנים
“עומדים״ ללא מגבלות.
כוריאוגרף :רוני סימן טוב
פעילות במתנ״ס נוה ישראל
רח׳ הר מירון  10נוה ישראל ,הרצליה
חזרות בימי ב׳ 18:30-16:45
ביום ו׳ 11:00-9:00
לפרטים נוספים :דודו 050-5280638

שבט דקר צופי ים

פועלת להחלמת אנשים עם מגבלה נפשית,
זכאי סל שיקום ,באמצעות השתלבות
בקהילה בפעילויות פנאי ,חברה והתנדבות.
לפרטים והצטרפות:
מתנ״ס נווה עמל 09-9708207
מתנ״ס יד התשעה )#105( 09-9591050

פעילות חברתיות לאוכלוסיות מיוחדות
(צמי״ד) ,הפלגות עם מדריכים ושותפות
מלאה לכל הפעילוית בשבט.
ימי ג׳  | 18:00-17:00ימי ש׳ 15:00-10:00
חוף צופי-ים הרצליה
חוף זבולון ,רח׳ רמת ים 18
עידו 054-2840007
יסמין 054-4826067

תוכנית עמיתים

בני עקיבא
קבוצה לבני נוער עם צרכים מיוחדים.
שבט יובל ,רח׳ הרב גורן 4
פעילות בימי ג׳ ושבת.
לפרטים נוספים :זוהר 050-2728481

האגף לשרותים חברתיים
מחלקת נכויות ושיקום 09-9705288
מחלקת משאבי קהילה 09-9705235/271

תכנית ״קהילה נגישה״
תכנית הפועלת לפיתוח פרוייקטים
קהילתיים לשילוב אנשים עם מוגבלויות
בקהילה ולשינוי עמדות כלפי אנשים
עם מוגבלות .התכנית מאגדת פעילים
קהילתיים נציגי כל המוגבלויות.
לפרטים והצטרפות09-9705235/271 :

נעים להכיר
מיזם חוויתי מודרך להכרות עם עולם
המוגבלויות ופיתוח סובלנות לאחר .לקבוצות
בלבד בימי ג׳ החל מדצמבר  2019בבית קינן.
לפרטים והזמנות09-9705235/271 :

למידע נוסף
עיריית הרצליה
מחלקת הספורט 09-9705117/8
אגף תרבות נוער וספורט 09-9705216
האגף לשירותים חברתיים ,מחלקת נכויות 09-9705288
מחלקת משאבי קהילה 09-9705235
יחידת הנגישות העירונית 09-9591669
המחלקה לחינוך מיוחד 09-9705151/293

הורים מיוחדים הרצליה
להצטרפותhorim2012@gmail.com :
בפסייבוק :חפשו ״הורים מיוחדים הרצליה״
לפרטים נוספים באתר העירוני

 herzliya.muni.ilוב-

“עיריית הרצליה״

