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גמלאיות וגמלאים יקרים,

במיוחד בימים אלה, בהם בשל משבר הקורונה 

נדרשים שינויים באופי הפעילויות ובהיקפן, הכנו 

בעירייה עבורכם תכניות ופעילויות המותאמות 

להנחיות התו הסגול.

לאור החשיבות שאנו רואים בהשתתפות שלכם 

בפעילויות חברתיות ובתכניות העשרה, דאגנו 

להציע לכם פתרונות יצירתיים המותאמים לצרכיכם. כך למשל, יהיו 

פעילויות שיתקיימו בזום או עם מספר משתתפים נמוך, וכן גם המקומות 

עבור הפעילויות יהיו במרחבים פתוחים ככל האפשר.

התכניות הללו הן חלק מפעילות עירונית עשירה המכוונת כל כולה 

עבורכם, כדי למלא את זמן הפנאי שלכם בתוכן עשיר ומעשיר.

בהזדמנות זו אני מבקש להפנות את תשומת ליבכם לחוברת ״מתווה 

הסיוע״ שהוצאנו )מתפרסמת גם באתר העירוני( ובה מגוון ערוצי הסיוע 

לנפגעי משבר הקורונה. יש בה פרק המוקדש לכם, בני הגיל השלישי, 

ואתם מוזמנים לעיין בה ולעשות שימוש בשירותים הנדרשים לכם.

בברכת שנה טובה והרבה בריאות

משה פדלון      

ראש עיריית הרצליה      
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 אזרחיות ואזרחים ותיקים יקרים

אנו מקווים שאתם בטוב למרות המצב המאתגר עימו מתמודדים כולנו, 
בעולם כולו.

השנה הינה שנה מיוחדת ומאתגרת במישורים רבים, בריאותיים, 
תפקודיים וחברתיים הדורשים התאמה לשינויים בנהלים ואופן הפעילות.

מכיוון שעלינו להתאים את הפעילות לנהלים ומדיניות הנקבעים עבור 
כולנו, יתכנו שינויים בחוגים כפי שהכרתם קודם.

החוברת מביאה בפניכם את כלל השירותים הקיימים לאזרחים ותיקים 
בעיר, מרכזי מידע, שירותים כלליים, תכניות ומועדוני פנאי, הבאים 

לענות על מגוון רחב של צרכים בתחומי חיים שונים.

מאחר ואנו בתקופה של שינויים רבים לא צורפו מועדי החוגים, אנו 
מזמינות אתכן לעמוד בקשר ישיר מול מרכזי הפנאי הרשומים בחוברת. 
קיומן של תכניות מפורטות תוכלו לוודא בפניה ישירה לכל שירות בפני 

עצמו. 

אנו כאן כדי לתרום במידת האפשר לשמירה על איכות חיים משמעותית 
בתקופה זו.

אנו תקווה שנוכל לממש תכניות רבות ככל האפשר, שתמצאו עניין 
ותבוא ולהשתתף במגוון הפעילויות המוצעות, כמובן עם ההגנה 

הנדרשת.

כל שעליכם לעשות הוא לעיין, להתקשר, להירשם ולהצטרף למעגל 
הוותיקים הפעילים והנהנים.

שמרו על עצמכם כדי שנוכל להיפגש.

נסו לשמור על שיגרת פעילות, כול אחד על פי רצונו ויכולותיו ולהימנע 
מהסתגרות חברתית ובדידות בבית.

חברה ופעילות תורמים לבריאותנו.

בברכת בריאות טובה, ימים טובים ושנה טובה

אורלי קורן
מנהלת בית הגמלאי 

ורכזת הפנאי

אילנה אנגל
מרכזת תכנית האב

לגיל השלישי
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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: 09-95434444 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

 סל״ב, מועדון עד הבית
לניצולי שואה, על״ה
איש קשר: צילה מרדיקס

טלפון: 09-9584771

על״ה - עמותה למען הקשיש
מנכ"לית: חני גזית

טלפון: 09-9519828/9
כתובת: שמאי 8

Shamaiherzliya@gmail.com :דוא"ל

 מרכז יום לחולי דמנציה
ואלצהיימר, על״ה

איש קשר: גוני פרי
טלפון: 09-9563187

כתובת: אונקלוס 10, נחלת עדה
aie.nachlatadaec@gmail.com :דוא"ל

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 052-5280189

מרכז גישור ודיאלוג קהילתי
איש קשר: צילי כהן 
טלפון: 09-9541998

כתובת: שוידלסון 5, בית אלבה, כניסה 
א', קומה ב'

שירותים קהילתיים
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״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

לפרטים נוספים : 09-9541086

״צוזאמען״ - מועדון אוהבי יידיש
מפגשי שיח שבועיים, טיולים, מופעים, הרצאות

עלות שנתית: 100 ₪
 מועדון ״בית הגמלאי״, רח׳ סרקין 6, ימי ראשון, 09-9541086

  מועדון ״60 על הים״, וינגיט 168, הרצליה פיתוח, ימי שני, 16:00,
09-9778804

 מרכז קהילתי ״יבור״, רח׳ בן-סרוק 12, ימי שלישי 11:00, 09-9738116
  מועדון ״צמרות״, רח׳ שמעון לביא 21, ימי שלישי 17:30,

09-7683874 ,09-7683886
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
gilshlishi@gmail.com :טלפון: 09-9738116, דוא"ל

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

חברותא, תמיכה, יעוץ וליווי במגוון תחומים 
מרכז קהילתי ״יבור״, רח׳ בן-סרוק 12

רכזת: עדנה זינדרמן - 050-7533544  |  לפרטים ולהרשמה: 09-9738116

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
רכזת חברתית:

רונית חנן, 052-3526762

נווה עמל, יד-התשעה, גן רש"ל
כתובת: סמטת הרקפות 9, בית מורשת

 אב קהילה:
פיני מנצור, 052-8646175

 רכזת חברתית:
רונית חנן, 052-6912104

 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
אשת קשר: צילי כהן

 כתובת: שווידלסון 5, "בית אלבה"
כניסה א' קומה ב׳

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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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

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: חוגי אומנות, חוגי תרבות 
וידע, פעילות גופנית, לימוד שפות, הרצאות וטיולים. לפרטים צרו קשר.

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: חוגי אומנות, חוגי תרבות 
וידע, פעילות גופנית, לימוד שפות, הרצאות וטיולים. לפרטים צרו קשר.

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

מועדון "צמרות 60+" על"ה

פרטי התקשרות:
איש קשר: אושרה ארונסון
09-7683886,09-7683874
רח׳ רבי שמעון לביא 21

zamarotclub@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ - 15:30-19:30
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במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: אמנות, פעילות גופנית, 
פעילות חברתית והעשרה. לפרטים צרו קשר.

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: חוגי אומנות, חוגי תרבות 
וידע, פעילות גופנית, לימוד שפות, הרצאות וטיולים. לפרטים צרו קשר.

מתנ"ס נווה עמל

פרטי התקשרות:
 אשת קשר: אור דודאי

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

מועדון "60 על הים"

פרטי התקשרות:
איש קשר: אודליה ביטי

טלפון: 09-9778804
כתובת: וינגיט 168, הרצליה פיתוח
60alhayam@gmail.com :דוא"ל

ימים ושעות פעילות:
א׳-ה׳ - 8:00-19:00

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: אמנות, פעילות גופנית, 
פעילות חברתית והעשרה. לפרטים צרו קשר.

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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״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׳ - 8:00-12:00
 א׳, אחת לשבועיים

16:00-18:00
ד׳ - 16:30-18:00

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: חוגי אומנות, חוגי תרבות 
וידע, פעילות גופנית, לימוד שפות, הרצאות וטיולים. לפרטים צרו קשר.

 קהילה מטיילת

  תנועת של"מ )שירות לאומי למבוגרים(
הרוצים להתנדב יפנו למתנ"ס: יפה - 09-9575580

  מועדון בוקר של כייף לאזרחים וותיקים
ימי חמישי אחת לשבועיים, בשעות 10:30-12:30

מתנ״ס נוף ים

פרטי התקשרות:
איש קשר: תרצה הראל
טלפון: 050-20002197

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

ימים ושעות פעילות:
א׳ - ה׳ - 11:00-19:00
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מתנ״ס יד התשעה

פרטי התקשרות:
איש קשר: יערית כהן-עורף

טלפון: 09-9708235
כתובת: רביבים 14, יד התשעה

gil3.yad9@herzliya.matnasim.co.il :דוא"ל
מתנ"ס יד התשעה

ימים ושעות פעילות:
ב׳, ג׳, ה׳ - 8:30-11:30

א׳, ד׳ - 9:15-12:00

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: חוגי אומנות, חוגי תרבות 
וידע, פעילות גופנית, לימוד שפות, הרצאות וטיולים. לפרטים צרו קשר.

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: חוגי אומנות, חוגי תרבות 
וידע, פעילות גופנית, לימוד שפות, הרצאות וטיולים. לפרטים צרו קשר.

מרכז קהילתי ״יבור״

פרטי התקשרות:
איש קשר: שוש שלזינגר

טלפון: 09-9738116
כתובת: בן סרוק 12, שכונת וייצמן

gil3.yavor@herzliya.matnasim.co.il :דוא"ל
מרכז קהילתי יבור

ימים ושעות פעילות:
א׳-ה׳ - 8:00-13:00

במסגרת המועדון מתקיימות הפעילויות הבאות: הרצאות, טיולים ותנועה.
לפרטים צרו קשר.

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
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מרכז יום צמרות, על״ה

פרטי התקשרות:
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: 09-9551824

כתובת: שמאי 8
ale.shamaiec@gmail.com :דוא"ל

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

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: 09-9589861
tamarg@herzliya.muny :דוא"ל

רח׳ אבן גבירול 49

 מדריכות:
תמר הירשנזון, עמית נחמיאס
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חוגי פעילות גופנית, על"ה, ברחבי העיר

פרטי התקשרות:
09-9519828

בית מורשת
סמטת הרקפות 9, נוה-עמל

 פילטיס

בית פרוטיאה
אשר ברש 5

 התעמלות במים

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

 התעמלות בריאותית

 התעמלות לצפיפות העצם

אולם ״ספח״ בית העיוור
רביבים 8, יד התשעה

 פלדנקרייז

אולם ספורט תיכון היובל
רש"י 12

 חדר כושר

 פלדנקרייז

  כושר על הבוקר פונקציונלי –

בשילוב פעילות בפארק

אולם ספורט תיכון ראשונים
הרב קוק 30
 פלדנקרייז

תאו - מרכז תרבות ואומנות
וינגייט 168, הרצליה פיתוח

 פלדנקרייז

 פילאטיס

 התעמלות בריאותית וצפיפות עצם

 התעמלות בריאותית
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תכנית אב לגיל השלישי
gilshlishi@gmail.com :טלפון: 09-9511612  |  דוא״ל

תכנית אב לגיל השלישי, הרצליה
פעילויות נוספות מפורסמות במידעון האינטרנטי של תכנית האב לגיל השלישי

לקבלת המידעון יש לשלוח הודעה לדוא״ל: gilshlishi@gmail.com או בטלפון: 09-9511612


