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המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

תושבי הרצליה היקרים,

בימים אלה, בהם אנחנו מתבקשים להישאר בבית ובתוך כך
גם להמשיך לקיים את שגרת החיים, חשוב שיהיה בפניכם כל המידע

כיצד להגיע אל השירותים הנחוצים לכם בלי לצאת מהבית.

לנוחותכם, ריכזנו יחד את כל הקישורים השימושיים לתקופת הבידוד
במגוון נושאים, ואני תקווה שתעשו בכך שימוש יעיל

כל עוד הנחיות הממשלה נשארות בתוקף. 
תושבים יקרים, אם אתם מזהים תושב, שכן או ידיד שנמצא במצוקה 

של מזון או תרופות, אנא דווחו למרכז השליטה שלנו במספר 106.

והעיקר, שימרו על עצמכם ואל תצאו מהבית.

שלכם, 

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

שירותים עירוניים
בלי לצאת מהבית
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טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
קו חם 

בשפ"ח
מענה לתושבי העיר ועובדי שירות פסיכולוגי חינוכי 

העירייה בנושאים רגשיים
תושבי העיר- 

הורים, אנשים 
במצוקה, ילדים או 
בני נוער עם פניית 

הורים, עובדי עירייה

09-9550625

חומר 
הסברתי 

לשעת 
חירום

חומר הסברתי במגוון נושאים שירות פסיכולוגי חינוכי
המיועד למגוון גילאים

הורים בכל העיר, 
בני נוער, דוברי 

שפות שונות 
)תורגם לצרפתית, 

רוסית(

פורטל החינוך 
הרצליה

ייעוץ 
להורים 

ביחידים או 
בקבוצות 

בהתאם לנושאים התפתחותיים שירות פסיכולוגי חינוכי
ונושאים רלוונטיים לצו השעה

09-9550625כלל הורי העיר

סיוע 
למשפחות 

שמתמודדות 
עם אלימות 

במשפחה

האגף לשירותים חברתיים -
התחנה לטיפול משפחתי

ליווי ומענה לנשים וגברים 
בעקבות אירועי אלימות 

במשפחה

09-9554151תושבי העיר

טיפול 
משפחתי

האגף לשירותים חברתיים -
התחנה לטיפול משפחתי

טיפול במשפחה באמצעות 
שיחות טלפון ושיחות וידאו

09-9500129תושבי העיר

האגף לשירותים חברתיים - יעוץ לתושב
שי"ל -  )שירות יעוץ לאזרח( 

לרבות בתחום התעסוקה
ודיני עבודה

יעוץ לאזרח בנושא זכויות ומידע 
לרבות בתחום התעסוקה

ודיני עבודה

09-9541998תושבי העיר

סיוע 
ותמיכה

האגף לשירותים חברתיים -
מח' משפחות, ילדים, נוער 

וצעירים

מתן ליווי תמיכה ויעוץ 
למשפחות המטופלות בילדים 

ונוער ולצעירים 

09-9705110גילאי  0-28

סיוע 
למשפחות 

במצוקה

האגף לשירותים חברתיים -
מח' משפחות, ילדים, נוער 

וצעירים

שיחות טלפון בנושא התנהלות 
כלכלית

עזרות חומריות שונות בהתאם 
לצרכים ועפ"י קריטריונים

09-9705110משפחות וצעירים

שירות לתושב

כללי

http://www.herzliya.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=292402
http://www.herzliya.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=292402
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טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
סיוע למשפחות

עם ילדים
האגף לשירותים חברתיים -

מח' משפחות, ילדים, נוער 
וצעירים

מתן מענה הכוונה ותמיכה 
בנושא קשיים בטיפול  

בילדים ובהתארגנות

משפחות 
המטופלות  

בילדים ונוער

09-9705110

קו חם
למשפחה -

הבית הבריא

מחלקת הבריאות 
העירונית

מענה טלפוני ויעוץ עבור 
תושבי העיר בכל תחומי 

הבריאות ואורח חיים בריא

107 / 09-9705206 תושבי העיר
adih@herzliya.muni.il

קישור בין
שירותי רפואה 
בעיר לאזרחים

מחלקת הבריאות 
העירונית

מענה טלפוני וקישור בין 
גורמי רפואה שונים בעיר

09-9705206תושבי העיר
adih@herzliya.muni.il

הפעלת חניונים
לטובת הציבור

החברה לפתוח הרצליה 
בע"מ

חניוני מערב העיר וחניוני 
תת"ק במרכז העיר יהיו

פתוחים לשימוש, בכפוף
לתקנות מעת לעת

תושבים, דיירים, 
בעלי עסקים

חדר בקרה:
*3684

09-8786646

פירסום עסקים
מקומיים

יאיר גבאי
שני תמרי

קבוצת פייסבוק לעסקים
מהרצליה

בעלי עסקים
ותושבים
מקומיים

הרצליינים קונים
בהרצליה

קבלת ערעורים
ובקשות להישפט

בגין קנסות חניה
הנפקת תווי חניה

הסבת דוחות
סיוע טלפוני

לתשלומי דוחות

מחלקת מעקב ובקרת 
קנסות

שירות המחלקה ממשיך 
כרגיל באמצעי הקשר

המפורטים

כלל התושבים
)תושבי העיר

או תושבי חוץ(

טלפון: 09-9509223
פקס: 09-9597780

מנהל מחלקה:
גיל ברייטברט

gilb@herzliya.muni.il

www.herzliya.muni.
/il/102

קבלת ערעורים
ובקשות להשפט 
בגין קנסות פיקוח

כללי

שירות המחלקה ממשיך מחלקת פיקוח עירוני
כרגיל באמצעי הקשר

המפורטי ם 

כלל התושבים
)תושבי העיר

או תושבי חוץ(

limor@herzliya.muni.il

קו פתוח לתושבים
לשמירה על אורח 

חיים בריא

מחלקת הבריאות
העירונית

מענה טלפוני מקצועי 
לשמירה על אורח חיים 

בריא לכל בני הבית )תזונה 
בריאה, שמירה על ניקיון 
והיגיינה, פעילות גופנית, 

בריאות רגשית( קבלת 
שירות ע"י תזונאיות קליניות

בני המשפחה
בכל הגילאים

09-9705206
בימים א-ה בין השעות 

15:00 - 09:00

שירות לתושב

כללי

mailto:mailto:adih%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:adih%40herzliya.muni.il?subject=
https://www.facebook.com/groups/571710503469245/
https://www.facebook.com/groups/571710503469245/
mailto:mailto:gilb%40herzliya.muni.il?subject=
https://www.herzliya.muni.il/102/
https://www.herzliya.muni.il/102/
https://www.herzliya.muni.il/102/
mailto:mailto:limor%40herzliya.muni.il?subject=
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טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
מידע לתושב

בנושא שירותי
בריאות בחירום

מידע מעודכן לגבי פעילותמחלקת הבריאות העירונית
ושירות בתי מרקחת, 

קופ"ח, בתי חולים, הנחיות 
מעודכנות של משרד 

הבריאות בנושא קורונה

09-9705206תושבים

רישום ילדים בעלי 
צרכים בריאותיים

מיוחדים למערכת 
החינוך

מחלקת הבריאות 
העירונית

ניהול רישום ילדים בעלי
מצבים בריאותיים מיוחדים 

)אלרגיים, סוכרתיים וכו'(
לשנת תשפ"א, קבלת 

בקשות לפי נוהל למייל
מנהל מחלקת הבריאות

העירונית

הורים לילדים 
בעלי צרכים 

בריאותיים
מיוחדים

09-9705206
בקשות לפי נוהל

למייל :
adih@herzliya.muni.il

סיוע למתמודדים
נפשית - מועדון 

צב"ר

מחלקת הבריאות 
העירונית

תמיכה ומענה
למתמודדים נפשית

חברי מועדון
צב"ר

09-9705206

מרכז המידע לשעת 
חירום של המרכזים
הקהילתיים בהרצליה

מרכזים קהילתיים
בהרצליה

מענה טלפוני לכל הרשת, 
לתושבים ולעובדי הארגון.

שאלות לגבי תשלומים,
זיכויים, עזרה לתושב וכיו"ב

09-9738000לכל הגילאים
rishum@herzliya.

matnasim.co.il

שעת התאווררות 
הפגתית במתקני 

הספורטק

האגף לשירותים חברתיים 
בשיתוף המחלקה 

לספורט

שעת התאווררות הפגתית 
במתקני הספורטק

לילד/מבוגר 
עם צרכים 
מיוחדים + 

מלווה אחד

בתיאום מראש בלבד:
merkaz-mishpacha@

herzliya.muni.il

אגף פניות ותלונות טופס דיגיטלי
הציבור

פנייה אל אגף פניות 
ותלונות הציבור

.www.herzliyaתושבי העיר
/muni.il/541

שירות לתושב

כללי

mailto:mailto:adih%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:rishum%40herzliya.matnasim.co.il?subject=
mailto:mailto:rishum%40herzliya.matnasim.co.il?subject=
mailto:mailto:merkaz-mishpacha%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:merkaz-mishpacha%40herzliya.muni.il?subject=
https://www.herzliya.muni.il/541/
https://www.herzliya.muni.il/541/
https://www.herzliya.muni.il/541/
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כללי

אוכלוסיית תיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
יעד

טל׳ / התקשרות

שביט מרכזי
למידה: פעילות
לימודית ופנאי

שביט מרכזי 
למידה

מגוון חומרי למידה 
במקצועות שונים ולכל

הגילאים, פעילויות
משפחתיות, תכני העשרה, 

שעשועי פנאי ועוד

גן חובה -
כיתה י

שביט מרכזי למידה

שביט מרכזי שביט בבית
למידה

משחק משפחתי
חוויתי בהמשכים

כל 
המשפחה

שביט בבית

מדי יום יפורסם אתגרמענ"התחרות אינסטגרם
באינסטגרם של מענ"ה -

המשתתפים יעלו את תוצרי 
האתגר לסטורי ויתייגו את 
מענ"ה - בסוף כל יפורסם 

הסטורי המנצח!

כלל תושבי
הרצליה

מענ"ה - אינסטגראם

תכני המוזיאון
הנוכחיים
ומהעבר -

און ליין

מוזיאון הרצליה 
לאמנות עכשווית 

/ איה לוריא 
)מנהלת המוזיאון
ואוצרת ראשית(

תיעוד וידאו מתערוכות העבר
סיור תלת ממדי בתערוכות

הנוכחיות
ראיונות אודיו עם האמנים

והאוצרים
מידע על האמנים המציגים

בני נוער
ובוגרים

ערוץ יוטיוב מוזיאון הרצליה

פייסבוק מוזיאון הרצליה

סדנת רישום
בצבע

תאו - צח שיף -
צייר ומורה 

לאמנות

סדנת רישום בצבע10 - 120פירוק והרכבה
לסדנאות נוספות

)ווטסאפ בלבד(: 054-4686268
שיעורי יוגה

דרך "זום"
תאו - בל משייב,

מדריכת יוגה
מדי ערב ב-20:00
וימי ג׳ ו׳ ש׳  ב- 10

הרשמה בוואטסאפ:6 - 120
054-3911788

ציור אינטואיטיבי
למתחילים

דרך "זום"

תאו - ענבר
רייך: אמנית ציור

אינטואיטיבי

מדיטציה וציור
מתוך המדיטציה

הרשמה בוואטסאפ בלבד:18 - 80
050-8151101

מדיטצית
מיינדפולנס -

מתחילים
ומתקדמים

דרך " זום"

תאו - שרית
זלצר - מרצה

ומדריכת
מיינדפולנס

דרכים להיות ביציבות
בתקופת אי וודאות

הרשמה בוואטסאפ:17 - 120
052-4219503

פנאי

https://www.facebook.com/HerzliyaLearningCenter/
https://www.facebook.com/HerzliyaLearningCenter/photos/a.374992499216909/2760161134033355/?type=3&theater
https://instagram.com/maane.events?igshid=1txa37p7er3k9
https://www.youtube.com/channel/UCJecyXacmpmXVXNYAKS5Y5w
https://www.facebook.com/.......-......-......-.......-Herzliya-Museum-of-Contemporary-Art-90776828903/
https://www.youtube.com/watch?v=1VBRVdikkvA&feature=youtu.be
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כללי

אוכלוסיית תיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
יעד

טל׳ / התקשרות

סרטון "גולשים
גב בריא "

מחלקת הבריאות
העירונית

צורית ביבס פיזיותרפיסטית - 
איך שומרים על גוף בריא בבית

כל 
המשפחה

ישלח קישור  09-9705206

סרטון "תרפיה 
ודמיון מודרך"

מחלקת הבריאות
העירונית

ורד כתר - הפוגה
והפחתת לחצים

כל 
המשפחה

ישלח קישור  09-9705206

סרטון "יוגה
ומדיטציה"

מחלקת הבריאות
העירונית

אורית אופיר - הרגעה
והפגת מתחי ם

כל 
המשפחה

ישלח קישור  09-9705206

פייסבוק סינמטק הרצליה18 ומעלההקרנה יומית של סרטסינמטק הרצליההקרנת סרטים
פעמיים בשבוע תכניתסינמטקפודקאסט

"רדיו" מקוונת
פודקאסט18 ומעלה

בני הרצליהאימון כושר
להקת "שבעת

הכוכבים"

אימון כושר ביום שלישי 
7.4.20 בשעה 17:30

לכל
המשפחה

פעילויות מדריכי 
חוגים של כלל

המרכזים
הקהילתיים

מרכזים
קהילתיים
בהרצליה

מדריכי החוגים בשיעורים 
חינמים לכל התושבים

בתחומי הספורט, הריקוד, 
הגיל הרך וכו'

לכל 
המשפחה

אתר מרכזים קהילתיים

פנאי

https://www.facebook.com/hcinema.org.il/
https://open.spotify.com/show/2aGgCStOKc0VTLTenEdOdt
http://www.herzliya-matnasim.org.il/html5/?_id=13256&did=4452&G=13048&SM=13256
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נושאים מקוונים

אוכלוסיית תיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
יעד

טל׳ / התקשרות

טופס דיגיטלי 
לפנייה למוקד 

העירוני

פתיחת פניה למוקד 106עיריית הרצליה
לאחר פתיחת הפניה ניתן גם 

לבדוק את סטטוס הפניה

פתיחת פנייה למוקד 106תושבי העיר

פניות לגבייה בנושאי עיריית הרצליהטפסים דיגיטליים
ארנונה, אישור לטאבו.

נוספה אפשרות לעסקים 
לבקשת דחייה לתשלום
ארנונה מרץ אפריל 2020

תושבים
ואזרחים 

בעלי נכס 
בעיר

טופס דיגיטלי - פניה לגבייה

תושביםתשלום או ערעור על דוחותעיריית הרצליהחניה
ואזרחים

טופס דיגיטלי - דוחות חניה

באתר העירוני:תושבי העירטופס להתנדבותמח׳ המתנדביםרישום להתנדבות
טופס מתנדבים

ובאפליקציה העירונית
רשימת בעלי 

תפקידים
רשימת בעלי תפקידים, דוברות העירייה

טלפונים ומיילים של 
עובדי העירייה

רשימת בעלי תפקידיםתושבי העיר
ופרטי קשר

הצגת רדיוס 100 מ' על גבי עיריית הרצליההצגת רדיוס 100 מ'
מפה בציון נקודה ספציפית

רדיוס 100 מאזרחים

קבלת מידע
עירוני ע"ג מפה

- GIS
עיריית הרצליה

מידע עירוני מעודכן המופיע 
בתצוגה גיאוגרפית ע"ג מפה. 

מתאים לשגרה ולחירום

תושבי העיר
ותושבי חוץ

מידע עירוני בתצוגה
)GIS גאוגרפית )מערכת

https://www.herzliya.muni.il/256/
https://www.herzliya.muni.il/256/
https://por131.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=80EB0050568A4D01119985F21BB6E40D&Process=DigitalServices131
https://www.herzliya.muni.il/forms/?category=25
https://www.herzliya.muni.il/807/
https://www.herzliya.muni.il/phonebook/
https://www.herzliya.muni.il/phonebook/
https://corona.emap.co.il/100/
https://corona.emap.co.il/100/
http://v5.gis-net.co.il/v5/Hertzeliya?minisite=public&layers=395
http://v5.gis-net.co.il/v5/Hertzeliya?minisite=public&layers=395
http://v5.gis-net.co.il/v5/Hertzeliya?minisite=public&layers=395
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
טיפולים 
פרטניים 
מקוונים

נעשים לאחר הסכמת שרות פסיכולוגי חינוכי
הורים מחודשת 

באמצעות שיחות וידאו

09-9550625ילדים ובני נוער

האגף לשירותים סיוע ותמיכה
חברתיים - מח' משפחות, 

ילדים, נוער וצעירים

מתן ליווי תמיכה ויעוץ 
למשפחות המטופלות 
בילדים ונוער ולצעירים 

גילאי 
28-0

09-9705110

רישום לבתי 
הספר היסודיים - 

מענה
טלפוני / מייל

מחלקת בתי הספר
היסודיים

מתן מענה בסוגיות רישום 
לבתי הספר היסודיים

הורי בתי הספר
היסודיים
והעולים
לכתה א

יעל חקון יוסף
09-9705127

yaely@herzliya.muni.il

3 שמרטפיות
לשעת חירום
בגנים : אסיף,

ברבור וצבר

אביה אנג'ל דרוקס -
רכזת הגיל הרך

פעילויות פדגוגית
מותאמת גיל ומצב:

יצירה, משחק, תנועה, 
הרגעה וחוסן, פעילות
רגשית, הפגת מתחים

ילדים בגילאי
3-6 של עובדי

מערך הבריאות
הגרים בהרצליה

אביה:  052-3538023
נאווה:  050-3053745

שחם
אלינור:  052-3891792

שירות
לשמרטפייה

)מסגרת לילדים
של צוות רפואי(

בגנים: אסיף,
ברבור וצבר

מחלקת הבריאות
העירונית

מענה לשאלות ופיקוח לגבי 
התנהלות השמרטפייה:

היגיינה וסיוע בנושא ההזנה 
ואורח חיים בריא בגן

ילדים של צוות
רפואי מגיל 3

09-9705206 / 107 
adih@herzliya.muni.il

מרכזים קהילתיים מעונות יום
בהרצליה

גננות, מדריכי חוגים בשיח
ופעילויות עם ילדי המעונות 

באתר המרכזים ובזום

ילדי מעונות
היום

אתר מרכזים קהילתיים

כללי

הגיל הרך

mailto:mailto:yaely%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:adih%40herzliya.muni.il?subject=
http://www.herzliya-matnasim.org.il/html5/?_id=13256&did=4452&G=13048&SM=13256
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
קרן חמו - מנהלת תכנית תנועה לגיל הרך

התנועה לגיל  הרך
שיעור תנועה וספורט לגיל הרך -

יוטיוב לייב. ימים: א-ה.  שעות:  9:30 - 10:00 
052-8135858כלל ילדי הגנים

לימוד ומשחק 
שחמט

עידן לביא - מנהל מועדון 
השחמט 

לימוד ומשחק שחמט דרך הזום,
ימים א-ה, שעות 11:00 - 11:45

054-4777672כלל ילדי הגנים

שיעורי מדעים 
לגיל הרך 

ד"ר סמדר פניני - 
מנהלת מרכז המדעים 

לגיל הרך

שיעורי מדעים ב "זום": ניסויים מדעיים, 
מצגת, סרטון, משימות ואתגרים.

ימים: א-ה, שעות:  12:00/ 14:00

חובה + ט.חובה - 
ילדים הלוקחים 

חלק במרכז 
המדעים במהלך 

השנה, כ- 60 גנים 

09-9705126/5

צהרוני יול"א
בגני הילדים

מרכזים קהילתיים
בהרצליה

פעילויות פדגוגיות
וסרטוני חוגים

ילדי ט.ט.ח -
גן חובה

אתר מרכזים 
קהילתיים

חוברת לילדי הרצליה שנועדה להנעים מענ"החוברת לילדים
את זמנם בתקופת הקורונה

חוברת פעילות מגן ועד יסודי
פנאי לילדים

צעדים ראשונים 
לבית הספר

חוברת להקניית כלים ומיומנויותשביט מרכזי למידה
לילדי גן חובה טרם עלייתם לכיתה א'

חוברת צעדיםגן חובה
ראשונים

לבה"ס
שיתוף רעיונות 

לפעילויות  
עמוד הפייסבוק של מרכז אגדה בו מרכז אגדה

ניתן למצוא מגוון רעיונות לפעילויות 
לגיל הרך: מוזיקה, עיסוי תינוקות, 

מוזיקה בתנועה לתינוקות ועוד

מרכז אגדהלידה עד 5

שעת סיפור -מרכז אגדהשעת סיפור
ההצגה "מחפשים את אמא" 

)בהשראת הסיפור "לקוף יש בעיה"(, של 
תיאטרון מהספרים בשיתוף מרכז אגדה

מרכז אגדה שנה עד 5
ותיאטרון 
מהספרים

פנאי

הגיל הרך

http://www.herzliya-matnasim.org.il/html5/?_id=13256&did=4452&G=13048&SM=13256
http://www.herzliya-matnasim.org.il/html5/?_id=13256&did=4452&G=13048&SM=13256
https://bit.ly/2WMgiBA
https://bit.ly/2WMgiBA
https://drive.google.com/file/d/1QFMBuExYADW79UpWrluKr3c2FFh1PyUX/view
https://drive.google.com/file/d/1QFMBuExYADW79UpWrluKr3c2FFh1PyUX/view
https://drive.google.com/file/d/1QFMBuExYADW79UpWrluKr3c2FFh1PyUX/view
https://www.facebook.com/agadaherzlia/
https://ofiraedri.ravpage.co.il/hazagaonline?fbclid=IwAR3O20wjFNq4M8Ubr8CvP-pVRuQYD83iS4Ol9pSWcawKeOrqDehjaZgAa3s
https://ofiraedri.ravpage.co.il/hazagaonline?fbclid=IwAR3O20wjFNq4M8Ubr8CvP-pVRuQYD83iS4Ol9pSWcawKeOrqDehjaZgAa3s
https://ofiraedri.ravpage.co.il/hazagaonline?fbclid=IwAR3O20wjFNq4M8Ubr8CvP-pVRuQYD83iS4Ol9pSWcawKeOrqDehjaZgAa3s
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
רישום לבתי הספר 

היסודיים -
מענה טלפוני/ מייל

מחלקת בתי 
הספר היסודיים

מתן מענה בסוגיות רישום
לבתי הספר היסודיים

הורי בתי הספר 
היסודיים והעולים 

לכתה א

יעל חקון יוסף
09-9705127

yaely@herzliya.muni.il
מנהלי בתי הספר למידה מרחוק

וצוותי החינוך
קיום למידה מרחוק סינכרוני

וא-סינכרוני, שמירת קשר 
ופעילות מקוונת להפגה

תלמידי בתי 
הספר היסודיים

פרסום מתקיים באתרי 
הכתות, וואטסאפים 

כתתיים, מיילים ואתר ביה"ס
קיום מפגשים 

מקוונים
שרה לאוטמן -

רכזת תכנית כיתות 
הוותיקים בעיר

שמירה על קשר ולמידה 
מרחוק של כיתות הוותיקים

תלמידי כתות
הוותיקים בעיר

Lautman.sara@gmail.com

תמיכה טכנית 
ופדגוגית

אורן גילאור ואלין 
פרי - מדריכי 

תקשוב המאה ה 21

מתן מענה לפניות בנושאי 
חינוך בדבר התחברות, 

סביבות תוכן, בעיות טכניות 
בהתחברות מרחוק ועוד

מנהלים, צוותי 
חינוך, הורים, 

תלמידים

053-3561102
053-3561126

דווח וסיוע במקרה 
של אירוע חריג 

לתלמיד

מחלקת בתי 
הספר היסודיים

דיווח של הורים לצוות 
החינוכי  על כל אירוע חריג 

של תלמיד

הורים לתלמידי 
בתי הספר 

היסודיים

מספרי נייד של צוותי החינוך 
נמסרו לתלמידים ולהורים.
yaely@herzliya.muni.il

האגף לשירותים סיוע ותמיכה
חברתיים - מח' 

משפחות, ילדים, 
נוער וצעירים

מתן ליווי תמיכה ויעוץ 
למשפחות המטופלות 
בילדים ונוער ולצעירים 

09-9705110גילאי  0-28

טיפולים פרטניים 
מקוונים

שירות פסיכולוגי 
חינוכי

נעשים לאחר הסכמת הורים 
מחודשת באמצעות שיחות 

וידאו

09-9550625ילדים ובני נוער

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
שביטשביט על הקו

מרכזי למידה
מורה מקצועי טלפוני -

סיוע בשאלות לימודיות
ימים ראשון - חמישי א-י

בשעות 12:00 - 16:00 
053-9314760

מורים צעירים 
אונליין

שביט
מרכזי למידה

שיעורים 1:1 בזום - מועברים 
ע"י המורים הצעירים

לפרטים והרשמה:א-ט
053-9314760

שביטכוכבי שביט בזום
מרכזי למידה

שיעורים 1:1 בזום - מועברים 
ע"י סטודנטים מהבינתחומי 

במגוון נושאים

לפרטים והרשמה:א- ט
09-8980938 

כללי

למידה

גילאי בית ספר יסודי

mailto:yaely%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:Lautman.sara%40gmail.com?subject=
mailto:mailto:yaely%40herzliya.muni.il?subject=
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
שביטסייבר ג׳וניור

מרכזי למידה
קורס מקוון - שיעורים 

אונליין + מוקלטים
סייבר ג'וניורג - ה

שביטלוחמי סייבר 
מרכזי למידה

קורס מקוון )ניתן לצפות גם 
בשיעורים מוקלטים(

לוחמי סייברה - ו

שביטקורס תכנות
מרכזי למידה

שפת תכנות ובניית 
משחקים

קורס תכנותא-ג

שביטקורס עריכת וידאו
מרכזי למידה

עריכת סרטונים בצורה 
מקצועית

קורס עריכת וידאוד-ט

הצופיםתנועת נוער
הנוער העובד 

והלומד
השומר הצעיר
מחנות העולים

מגוון תכנים ערכיים 
והפגתיים

ד- יב
וצוותי הדרכה

תנועת הצופים
הנוער העובד והלומד

השומר הצעיר
מחנות העולים

בני עקיבאג-יב וצוותי הדרכההצעות לפעילות בימי חירוםבני עקיבאתנועת נוער
חוברת לילדי הרצליה מענ"החוברת לילדים

שנועדה להנעים את זמנם 
בתקופת הקורונה

מגן ועד יסודי 
כולל

חוברת פעילות
פנאי לילדים

שיעורי ברייקדאנס 
דרך "זום"

תאו - ניבי - רקדן 
ברייקדנס

להרשמה בוואטסאפ 18-5שיעור ברייקדנס און ליין
052-4344700

בני הרצליה -אימון חימום לילדים 
עדן כהן סרי

אימון חימום - יום שלישי
31 במרץ בשעה 18:00

להקת מחולגילאי יסודי
שבעת הכוכבים

פנאי

גילאי בית ספר יסודי

https://sites.google.com/view/tech4kids1/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A8
https://sites.google.com/view/tech4kids1/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8
https://www.code4kids.d-world.co.il/lp-courses/code
https://tech4kids.ravpage.co.il/videoherzliya
https://www.tzofim.net/
https://noal.org.il/
http://hashomer-hatzair.org/
https://www.hamahanot-haolim.org/
http://bneiakiva.org.il/
https://bit.ly/2WMgiBA
https://bit.ly/2WMgiBA
https://www.instagram.com/7stars_dance
https://www.instagram.com/7stars_dance
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

כללי

חטיבה ותיכון

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
טיפולים 
פרטניים 
מקוונים

שירות פסיכולוגי 
חינוכי

נעשים לאחר הסכמת הורים 
מחודשת באמצעות שיחות וידאו

09-9550625ילדים ובני נוער

חומר הסברתי 
לשעת חירום

שירות פסיכולוגי 
חינוכי

חומר הסברתי במגוון נושאים 
המיועד למגוון גילאים

הורים בכל 
העיר, בני נוער, 

דוברי שפות 
שונות )תורגם 

לצרפתית, 
רוסית(

פורטל החינוך הרצליה

קו חם 
למתבגרים

מחלקת הבריאות 
העירונית

מרפאת מתבגרים:
מענה טלפוני ויעוץ ע"י מטפלים 
מוסמכים לפתרון ומענה לבעיות

של מתבגרים

מתבגרים
מגיל 13 עד 18

 09-9555507
ניתן להשאיר הודעה בכל 

שעה ואנו נחזור אליכם.
מענה טלפוני בימים:

שני - 19:00-16:00
חמישי - 19:00-13:00

חלוקת תיקים 
למתגייסים 

לצה"ל ולשנת 
שירות

מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו תנו"ס
אתכם קשר לתאום איסוף התיק

מתגייסים לצה"ל 
ולשנת שירות 
בחודשים מרץ 

ואפריל 2020

חלוקת תיקים 
למתגייסים

שמירת קשר 
ופעילות 

מקוונת להפגה

חינוך על יסודי:
 מנהלי בתי ספר

וצוות חינוכי

יצירת קשר עם התלמידים לאיתור 
אתגרים ועידוד החוסן הרגשי

תלמידי 
החטיבות 

והתיכוניים 
בעיר

כתובות מייל מפורסמות
באתרי בתי הספר.

מספרי הנייד של צוותי 
חינוך נמסרו לתלמידים 

ולהורים.
האגף לשירותים סיוע ותמיכה

חברתיים - מח' 
משפחות, ילדים, 

נוער וצעירים

מתן ליווי תמיכה ויעוץ למשפחות 
המטופלות בילדים ונוער 

ולצעירים 

גילאי 
28-0

09-9705110

רישום
לחטיבות 
ותיכוניים 

מעקב אחר הרישום המקוון מח' חינוך על יסודי
טיפול בבקשות רישום מיוחדות 

שיבוץ לחטיבות ותיכוניים 
מענה לשאלות תלמידים והורים 

סיוע ברישום מקוון
איתור תלמידים שאינם רשומים
סיוע בבחירת שיבוץ לבתי הספר

hagit@herzliya.muni.ilז - יב

yonatk@herzliya.muni.il

noan@herzliya.muni.il

miriy@herzliya.muni.il

galia2@herzliya.muni.il

http://www.herzliya.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=292402
https://bit.ly/2UH4az4
https://bit.ly/2UH4az4
mailto:mailto:hagit%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:yonatk%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:noan%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:miriy%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:galia2%40herzliya.muni.il?subject=
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
חינוך על יסודי:למידה מרחוק

מנהלי בתי הספר 
וצוות חינוכי

תלמידי למידה בדרכים מגוונות 
החטיבות 

והתיכוניים בעיר

כתובות מייל מפורסמות
באתרי בתי הספר

מספרי נייד של צוותי החינוך 
נמסרו לתלמידים ולהורים 

מעקב אחר קיום 
שגרה לימודית 

של תלמידים

מחלקת ביקור 
סדיר: קב"ס

מעקב פרטני עם תלמידים 
והורים

תלמידים 
מאותרים 

יונת קופל מנהלת המחלקה
050-6400530 

המשך שמירה 
על קשר יומיומי 

עם תלמידים 
מאותרים

מחלקת ביקור 
סדיר: קב"ס

מעקב פרטני
עם תלמידים והורים

תלמידים 
מאותרים 

יונת קופל מנהלת המחלקה 
050-6400530

למידה מרחוק 
ושמירת קשר 

רציף  לתלמידי 
מרכז היל"ה

למידה מקוונתתכנית היל"ה
מעקב פרטני

עם תלמידים והורים 

תלמידי מרכז 
היל"ה )תיכון(

מנהלת מרכז היל"ה,
נטי קורשיא  050-7689248

netikorchia@walla.co.il

דווח וסיוע 
במקרה של 
אירוע חריג 

לתלמיד

חינוך על יסודי: 
מנהלי בתי הספר 

צוות חינוכי  וטיפולי 
אגף החינוך, שפ"ח 

ורווחה

הורים מוזמנים לדווח לצוות 
החינוכי  על כל אירוע חריג 

של תלמיד

מספרי נייד של צוותי החינוך משתנה
נמסרו לתלמידים ולהורים

hagit@herzliya.muni.il
yonatk@herzliya.muni.il

מורה מקצועי טלפוני -שביט מרכזי למידהשביט על הקו
סיוע בשאלות לימודיות

ימים ראשון - חמישי א-י
בשעות 12:00 - 16:00 

053-9314760
מורים צעירים 

אונליין
שיעורים 1:1 בזום - מועברים שביט מרכזי למידה

ע"י המורים הצעירים
לפרטים והרשמה: 053-9314760א'-ט'

כוכבי
שביט בזום

שיעורים 1:1 בזום - מועברים שביט מרכזי למידה
ע"י סטודנטים מהבינתחומי 

במגוון נושאים

לפרטים והרשמה: 09-8980938א'-ט'

למידה

חטיבה ותיכון

mailto:mailto:netikorchia%40walla.co.il?subject=
mailto:mailto:hagit%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:hagit%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:mailto:yonatk%40herzliya.muni.il?subject=
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

אוכלוסיית תיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
יעד

טל׳ / התקשרות

שביטמועדון ה-5
מרכזי למידה

העברת שיעורים מקוונים 
לתלמידי מועדון ה-5 

שביט - מועדון ה-5 כיתה ט

האקדמיה 
לקוד

שביט
מרכזי למידה

קורס מקוון )ניתן לצפות גם 
בשיעורים מוקלטים(

האקדמיה לקודז -ט

חוברת 
פעילות 

לנוער

החוברת נועדה להעביר את מענ"ה
זמנם של בני הנוער בעיר בעזרת 

פעילויות שונות

חוברת פעילות פנאי לנוערנוער 

פלטפורמת שיחות משותפת מענ"הדיסקורד
לכלל הנוער בעיר

שיחות און ליין לנוערנוער

הצופיםתנועת נוער
הנוער העובד 

והלומד
השומר הצעיר
מחנות העולים

ד- יבמגוון תכנים ערכיים והפגתיים
וצוותי הדרכה

תנועת הצופים
הנוער העובד והלומד

השומר הצעיר
מחנות העולים

ג-יב וצוותי הצעות לפעילות בימי חירוםבני עקיבאתנועת נוער
הדרכה

בני עקיבא

איגינוער להט"ביפעילות ערכית והפגתיתאיגיתנועת נוער
קורס עריכת 

וידאו
שביט מרכזי 

למידה
קורס עריכת וידאוד-טעריכת סרטונים בצורה מקצועית

אימון חימום 
לגילאי 

חטיבה/
תיכון

בני הרצליה - 
עדן כהן סרי

אימון חימום -
יום שלישי 31 במרץ בשעה 19:00

גילאי חטיבה+ 
תיכון

להקת מחול
שבעת הכוכבים

שיעורי 
ברייקדאנס 

דרך "זום"

תאו - 
ניבי - רקדן 

ברייקדנס

להרשמה בוואטסאפ 5-18052-4344700שיעור ברייקדנס און ליין

שיעורי
"היפ הופ" 
דרך "זום" 

תאו - מיכל -
רקדנית ומדריכת

היפ הופ

הרשמה בוואטסאפ בלבד14-120שיעור ומתיחות  בקצב היפ הופ 
050-7653106

פנאי

חטיבה ותיכון

https://www.facebook.com/HerzliyaLearningCenter/photos/a.374992499216909/2747552228627579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HerzliyaLearningCenter/photos/a.374992499216909/2747552228627579/?type=3&theater
https://sites.google.com/view/tech4kids1/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8
https://bit.ly/2WFAGEy
https://discord.gg/mAjVXzp
https://www.tzofim.net/
https://noal.org.il/
http://hashomer-hatzair.org/
https://www.hamahanot-haolim.org/
http://bneiakiva.org.il/
https://igy.org.il/
https://tech4kids.ravpage.co.il/videoherzliya
https://www.instagram.com/7stars_dance
https://www.instagram.com/7stars_dance
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
מוקד חירום

פעיל 24/7
עבור פניות לעזרה בנושאים של: קניות, בית הגמלאי 

בדידות, תרופות, סיוע בתפעול המחשב 
הביתי, טלפון נייד. 

מענה של הבית המפנה לגורמים המטפלים

אזרחים ותיקים 
חברי בית הגמלאי

050-2160019

ע.ל.ה הרצליה -קשר טלפוני
עמותה למען 

הקשיש

שיחות טלפון להפגת בדידות ותמיכה 
נפשית וחלוקת ארוחות לבתי הקשישים 

לחברי מרכזי היום ולמועדון מופת

09-9519829/8קשישים וגמלאים

קהילות 
תומכות

ע.ל.ה הרצליה -
עמותה למען 

הקשיש

קשר טלפוני, עזרה ברכישת קניות
ותרופות ועזרה בתיקונים קלים ודחופים

אזרחים וותיקים -
חברי קהילות 

תומכות

09-7725388

האגף לשירותים קו קשר 
חברתיים

09-9705219 קשישיםקו קשר לקשישים הזקוקים לשיחה 

סיוע 
לקשישים 

עריריים 
וללא עורף 

משפחתי

האגף לשירותים 
חברתיים - 

המחלקה לרווחת 
האוכלוסיה 

המבוגרת

חלוקת מזון וארוחות מצוננות
הבאת תרופות מרשם מקופת חולים 

באמצעות מתנדבים
עריכת קניות והבאתן לבתי קשישים 

באמצעות מתנדבים

09-9705136קשישים
09-9705110

סיוע 
לקשישים

ובני 
משפחותיהם

האגף לשירותים 
חברתיים - 

המחלקה לרווחת 
האוכלוסיה 

המבוגרת

מתן מענה לקשישים ובני משפחותיהם 
אשר חווים משבר ולחץ רגשי

קשישים 
ומשפחותיהם

09-9705136
09-9705110

כללי

אזרחים ותיקים
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

טל׳ / התקשרותאוכלוסיית יעדתיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
קהילות 
פעילות

אפשרות להצטרפות לקבוצות בית הגמלאי 
וואטסאפ של כ 600 מחברי בית 
הגמלאי - לשמירה של קשרים 

חברתיים והיכרות עם חברים 
לשיחה, תמיכה הדדית

והקשבה חברתית 

אזרחים ותיקים
חברי בית הגמלאי 

050-2160019

שיעורים 
מקוונים 

שיעורים דרך האפליקציה בית הגמלאי 
זום - שיועברו ע"י המורים בבית 

הגמלאי

אזרחים ותיקים חברי 
בית הגמלאי הרשומים 

לתוכנית החוגים 
השנתית של הבית 

050-2160019

גולדן יוגה
דרך "זום"

תאו - לינדה 
אהרון, מדריכת 

יוגה לגיל 
השלישי

שיעורי יוגה מותאמים
לגיל השלישי

הרשמה בווטסאפ:גיל הזהב
054-4550550

פנאי

אזרחים ותיקים
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חזון והגשמה

המוקד העירוני 106 - מענה טלפוני 24/7 לפניות לשעת חירום בנושאים מגוונים

אוכלוסיית תיאור הפעילותגורם מפעילפעילות
יעד

טל׳ / התקשרות

פעילות מותאמת לילדים עם כנפיים של קרמבותנועת נוער
צרכים מיוחדים

משפחות בהן 
ילדים עם 

צרכים מיוחדים

כנפיים של קרמבו

קו חם 
להורי ילדים 

עם צרכים 
מיוחדים

שירות פסיכולוגי חינוכי - 
בניהול ובשיתוף עם הרווחה

איתור צרכים של אוכלוסיה 
רגישה זו ומתן מענים בהתאם

הורי ילדים עם 
צרכים מיוחדים

09-9550625

סיוע 
למשפחות

האגף לשירותים חברתיים - 
מחלקת נכויות ושיקום  

מתן מענה למשפחות שבהן בן 
משפחה עם צרכים מיוחדים

משפחות להן 
בן משפחה 
עם צרכים 

מיוחדים

09-9705110

קו חם 
להורי ילדים 

עם צרכים 
מיוחדים

האגף לשירותים חברתיים -
מח' נכויות ושיקום

ומח' משאבי קהילה

מתן מענה לשאלות בנושאים
פארא-רפואיים וטיפוליים

)פיזיותרפיה, קלינאית 
תקשורת, ריפוי ועיסוק וכד׳(

משפחות עם
ילדים עם

צרכים מיוחדים

053-4203570

צרכים מיוחדים

https://corona.krembo.org.il/

