
חזון והגשמה

האגף לשירותים חברתיים
ינואר - פברואר

2020

בוריקיטס, מועדון שוחרי תרבות לאדינו
מועדון "מואבט" – "מהווי יהודי בולגריה ויוון, 

 בסיפורי משפחות דוברות לאדינו בארץ" 
הסופרת מלכה אדלר תדבר על ספריה

יום ראשון, 12.01.20, 18:00, בית הגמלאי, סירקין 6
מחיר: 25 ₪

פרטים והרשמה: 09-9541086 - בית הגמלאי   

 מועדון "מואבט" – "סיפורים מבית אבא" 
נשמע ונספר, בהנחיית חברת הועד מזל לוי

יום שני, 02.02.20, 18:00, בית הגמלאי, סירקין 6
מחיר: 25 ₪

פרטים והרשמה: 09-9541086 - בית הגמלאי 

המחשב הוא גם ידיד – הנגשת טכנולוגיה
 מרכז תמיכה

 הדרכות אישיות בהפעלת מחשב וטלפון נייד.
כ-30 דקות לאדם

ימי רביעי 10:00 - 12:00, ספריה עירונית, סוקולוב 56.
ללא תשלום. בתאום טלפוני מראש.

לפרטים והרשמה: תמר - 09-9511612

ותיקים בהיכל
מופע - "בסמטאות ילדותי"

מופע מחווה הומורסטי לזמר האהוב והמוכר, חתן פרס ישראל - 
יוסי בנאי, מופע עוצמתי, קצבי ומרגש ויחד עם זאת מצחיק עד 

דמעות, עם הסטנדפיסט : יוסי חן ונגנים .
יום ב' 17.2.2020, 16:30, היכל בעיר, בן גוריון 5, הרצליה. 

עלות כרטיס: 30 ₪
הזמנת כרטיסים בקופות: 09-9552921

מועדון הקולנוע במרכז בינתחומי הרצליה
דיון וסרט על מדע וטכנולוגיה:
הקרנת הסרט: "כוח המשיכה"

יום ב' 20.01.2020, 9:00, אודיטוריום מינה רוקח, בנין 
 רדזינר - קיימות, קמפוס המרכז הבינתחומי,

האוניברסיטה 8, הרצליה  |  עלות כרטיס : 30 ש"ח
www.eventer.co.il/cinemanov2019 :להרשמה

חדש – הרצליה סורגת – רשת חברתית
תכנית עירונית: סריגה בצוותא ותרומה לקהילה

פתיחה : ינואר 2020 | ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, 
אך מותנת בהרשמה מראש

מוקדי הפעילות:
 מתנ"ס יד התשעה רביבים 14

ימי ראשון 10:30  |  רכזת: יערית כהן-ערוף

 ויצו הרצליה פתוח הנשיא יצחק 132
ימי ראשון 10:30  |  רכזת: דר ' לאה אריכא

 בית הגמלאי סירקין 6
ימי שלישי 17:00  |  רכזת: הלן אהרוניאן

לפרטים נוספים והרשמה: דבי יוסף 053-2712013

מפגשים חברתיים ב"לב הענין"
ימי חמישי, אחת לשבועיים, ב-10:00, במרכז קהילתי 

"יבור" רח' בן-סרוק 12.

 09.01.20 - הרצאה: "נשים פורצות דרך- שרה לוי תנאי"
מירה כהן – חוקרת ומרצה בעלת תואר ביהדות בת זמנו

23.01.20 - סיור והדרכה מקצועית במוזיאון 
 הרצליה בתערוכות המוצגות "דיוקנאות"

נקודת מפגש: כניסה למוזיאון 10:00 | סיום משוער: 
12:00 | עלות: 20 ₪ | הרשמה במתנ"ס: 09-9738116

06.02.20 - הרצאה: ״קליף ריצארד – חייו ויצירתו״, מלווה 
בסרט - דני בודיסק - מרצה, בוגר לימודי שירה, סולן 

בלהק "השגרירים״

20.02.20 - הרצאה: ״תולדות האנושות – סיפורו 
של האדם מהסוואנה באפריקה לעמק הסיליקון 

בקליפורניה" - שרון יפת – חוקר מוח ופסיכולוג אבולוציוני

דמי חבר לשנה: 100 ₪

לפרטים נוספים: 09-9738116, מרכז קהילתי "יבור"


