
פעילויות פנאי 
לילדים, נוער ובוגרים

עם מוגבלויות
וצרכים מיוחדים

שנת תשפ״ג

כל
אחד

יכול

מרכזים קהילתיים פתח תקוה



חוגים 
לילדים 

נוער
ובוגרים

פרטי התקשרותמרכז קהילתייום בשבועגיליםחוג

 03-7445871הדר המושבותב’,ה’כיתה א’-בוגריםאומנות לחימה

03-7445871הדר המושבותג’גיל 3-בוגריםספורט טיפולי

054-6733244קרולא’כיתה א’-ו’ספורט טיפולי

03-5092886עין גניםג’גן חובה-כיתה ו’כלבנות טיפולית

054-8085515בלינסוןא’,ה’גילי 5 ומעלהכלבנות טיפולית

03-9245929הדר המושבותב’כיתות א’-ו’כדורגל

03-9219888רמת ורברא’גילי +15אילוף כלבים

03-9219888רמת ורברא’גילי 5-בוגריםבישול

03-9328678שעריםג’גילי 12-בוגריםאומנות

03-7114030תקומהג’גילי 18+זומבה

052-2531851פארק יצחק אוחיוןב’גילי 18+קבוצת ריצה

054-3973377עמישבד׳גילי 10-15מחול

רוכבי התקווה - מועדון רביבה על 
אופניים )בהתאמה לסוג המגבלה 

ובליווי מתנדבים(

גילי 10 ומעלה
א'- על בסיס מקום פנוי

ה'- 17:00
054-7542669פארק יצחק אוחיון

גילי 18 ומעלה
א'- על בסיס מקום פנוי

ד'- 17:00

החוגים יחולקו על פי קבוצות גיל המשתתפים.



מועדונים 
לילדים, 

נוער 
ובוגרים

תאור הפעילותגילאים שם המועדוןשם המסגרת
אוכלוסיית 

היעד
טלפון להרשמהימים:

נאמןמתנ"ס בן חור
 בוגרים 

מועדון יום הכולל - פעילות הכולל: 
ארוחת בוקר, שיעור ספורט סדנאות 

יצירה, משחק, הרצאה ועוד הפעילות 
מיועדת לנפגעי שבץ מוחי.

נפגעי שבץ 
מוחי

שני
08:00-13:00

קרן חרמוני
052-8057828

בן חור
03-9194677

בוגריםנאמןמתנ"ס שערים

מועדון יום הכולל - פעילות הכולל: 
ארוחת בוקר, שיעור ספורט סדנאות 

יצירה, משחק, הרצאה ועוד הפעילות 
מיועדת לנפגעי שבץ מוחי.

נפגעי שבץ 
מוחי

שלישי
08:00-13:00

איריס
050-5426806

בוגרים מגילנאמןעולמות

מועדון יום הכולל - פעילות הכולל: 
ארוחת בוקר, שיעור ספורט סדנאות 

יצירה, משחק, הרצאה ועוד הפעילות 
מיועדת לנפגעי שבץ מוחי.

נפגע שבץ 
מוחי

חמישי
08:00-13:00

אורנה
050-2044448

אחדות
מועדון רב נכותי 

מבוגרים
בני 45 ומעלה

מועדון פנאי חברתי . מדי שבוע הרצאה 
מרתקת וכיבוד קל. לאורך השנה 

נערכות מסיבות וטיולים

נכויות פיזיות 
וחושיות

רביעי
18:30-20:00

איריס
050-5426806

עמישב
מועדון רב נכותי 

צעירים
20-45

המועדון מהווה מסגרת חברתית 
תומכת תוך העצמה אישית והנאה, בין 
הפעילויות המתקיימות במועדון –טיפול 

בבע"ח , אוריגמי, סדנאות תקשורת, 
מסיבות וטיולים.

נכויות פיזיות, 
חושיות 
ונפשיות

שני
17:30-19:00

054-8033221
שירה ליבוביץ

מועדון חברים 
פתוח

מועדון חברים
מבוגרים בגילאי

 +21 עד 70.

המועדון מהווה מסגרת חברתית 
הכוללת ארוחה חמה, מיועד עבור 

בוגרי חינוך מיוחד מעל גיל 21 אשר 
מעוניינים בהעשרת מיומנויות כישורי 

חיים, מפגשים חברתיים, פעילויות 
חוץ, הופעות, טיולים מאורגנים וחוגים 

חיצוניים כגון דרמה, כלבים, בישול, 
יצירה וכלכלה.

מאובחני 
מ.ש.ה. 

)מוגבלות 
שכלית 

התפתחותית(

ב, ד, ה,
16:30-19:30

אמיר טופר
052-8134585

מרכז מועדון

בני 55 ומעלהמועדון +55עמישב
- הפעילות כוללת: טיולים, ספורט, 
סדנאות העצמה והעשרה וכן הזנה 

חמה. מתן

עיוורים ולקויי 
ראיה

א,ג,ה
9:30-12:30

054-8033221
שירה ליבוביץ

נשים בגילאי +55מועדון נשים +55עזר מציון
הפעילות כוללת ארוחת בוקר , חוגים, 

סדנאות , מפגש חברתי, טיולים
מוגבלות פיזית

ב,' ד'
09:30-13:00

קמה כהן
052-7898815

נותנים כח
מועדונית לילדים 
על הרצף אוטיזים

צעירים 4-12
בוגרים 12-18

במסגרת המועדונית מורכבת תוכנית 
אישית מותאמת לכל ילד בנוסף לבילוי 

פנאי כקבוצה, עבודה על מיומנויות חיים 
בסיסיות, חוגים, חדר סונזלן לרגיעה 
ופעילות חושית, פעילויות העשרה, 

פעילויות למשפחה )אחים והורים( לפני 
חגים, ועוד.

אוטיזים
א'-ה'

16:15-18:40
03- 052-8986265

9099088 או במייל - 
nk0527623450@gmail.com

ילדיםשמעורבר

מועדון חברתי שמע - לילדים כבדי 
שמיעה הכולל מפגש חברתי, הקניית 
מיומנויות חברתיות, פעילות חווייתית 

ופעילות העשרה.

כבדי שמיעה 
וחרשים

ראשון
16:00-18:00

מזכירות המתנ"ס- 
9281718



אוכלוסיית היעד )גיל,חוג / מועדון שם המתנ"סתכניות
תאור החוגפרטים להרשמהשעותימיםרמת תפקוד, סוג מגבלה(

מרכז טכנולוגי ללימודי עמישב
תוכנות מונגשות ללקויי 

ראיה ועוורים

 בני 18 ומעלה, 
עיוורים ולקויי ראיה

03-9339393, שלוחה 16:00-20:00א
117, לפנות לנורית חי 

יהודה או למזכירות המתנס 
ולהשאיר הודעה.

הלימודים מתקיימים בימי ראשון על ידי 
מדריך מומחה ומנוסה שנים רבות בלימוד 

לעיוורים. בשאר הימים, המרכז פתוח 
למטרות חזרה ותרגול.

הבעל שם 
טוב 26

מרכז למשפחות לילדים 
עם צרכים מיוחדים

 גילאים שונים לפעילויות שונות
החל מגיל 4 וגם להורים

מיועד לאחים ואחיות, 
הורים, סבים וסבתות 

לילדים עם צרכים 
מיוחדים, עד גיל 25.

רישום בפניה לעו"ס של 
 המשפחה. 

לפרטים 054-4927110, 
 ורד.

המרכז כולל פעילויות פנאי, חוגים, 
הדרכות וסדנאות הורים.

שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים קרן 053-4639881מתמודדי נפש בני 18 ומעלהעמיתים בוגריםעמישב
עם מגבלה נפשית. באמצעות ליווי מקצועי 

בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי 
וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה

שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים ליזי 054-9372104מתמודדי נפש בני 18 ומעלהעמיתים בוגריםורבר
עם מגבלה נפשית. באמצעות ליווי מקצועי 

בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי 
וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה

שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עינת - 053-4913616מתמודדי נפש בני 18 ומעלהעמיתים בוגריםהמרכז
עם מגבלה נפשית. באמצעות ליווי מקצועי 

בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי 
וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה

ניתן ליצור קשר עם מתמודדי נפש בני 18 ומעלהעמיתים בוגריםיוספטל
המתנ"ס בטלפון -03-934

6812 ולבקש את רבקה.

שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים 
עם מגבלה נפשית. באמצעות ליווי מקצועי 

בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי 
וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה

תוכנית פנאי לשילובי נוער מתמודדי נפש אסנת - 054-8200602נוערעמיתים לנוערורבר
בפעילות המתנ"סים

ארגון נותנים 
כח

אוטיזים, מגבלות בנים עד גיל 12 בנות עד גיל 16נופשונים ופעילויות פנאי
שיכלית, נכויות פיזיות

"נותנים כח", פועל משנת 2013 בקרב nk0527623450@gmail.comבתאום מראש
ילדים הלוקים אוטיזם, פיגור וילדי שיקום 

ברמות תפקוד שונות. הארגון הציב 
מטרה להקל על הילדים את ההתמודדות 

עם המגבלה מהם הם סובלים ולהעניק 
למשפחה כלים, כח ויכולת התמודדות עם 

המשימה.

חונכות אישית, קבוצת שמחה לילד
שווים ואירועי לינה

ילדים עם מחלות כרוניות וגנטיות 
ללא פגיעה קוגנטיבית

 בגילאי 10-14 בנים ובנות.
)ייתכן ויפתחו לגילאים נוספים 

בהמשך לביקוש(

 halel@s-l.org.il  משתנהמשתנה
הכניסה לעמותה מותנית 
בהליך קליטה עם עובדת 

סוציאלית מטעם הסניף 
שכולל: שיחה טלפונית, 

העלאת מסמכים וביקור בית 
 בהתאם להתאמה.

קליטת משפחות חדשות 
לעמותה יערכו בחודשי 
ינואר- מאי עבור שנת 

פעילות בשנה הבאה שתחל 
ב1.9.23

עמותת שמחה לילד מלוווה ילדים עם 
מחלות כרוניות וגנטיות ללא פגיעה 

קוגנטיבית ע"י חונכות אישית, קבוצת שווים 
 ואירועי לינה.

העמותה מקדמת את הילד ע"י מתן 
כלים להתמודדות עם המחלה בחברה 

הישראלית דרך מעטפת רחבה.



אגף 
הנוער

איש קשרכתובתקהל היעד ותאור הפעילותמועדי פעילותשם הקבוצהשם התנועה

צמיד- שבט המושבההצופים
ימי ג' 17:00-18:30

וימי שישי 15:30-17:00

פעילות חברתית צופית מותאמת לתלמידי כיתות 
תקשורת. ניתן להגיע מבתי הספר המזינים את 

השבט. כיתות ה' בבתי ספר נעמי שמר, בר לב, נתן 
יונתן וכיתות ו'-יב'.

אפיק 0542441148שרגא רפאלי 2

צמיד- שבט ראשוניםהצופים
ימי ג' 17:00-18:30
ושישי 16:00-17:30

אור 0542440519ארלוזורוב 33על הרצף מכיתה ד-יב בתפקודים שונים

שבט ברקהצופים
ימי ג' 17:00-18:30

וימי שישי 14:30-16:00
פעילות חברתית משולבת בכל הקבוצות, כיתות 

ד-יב
ענבל 0552236456קיבוץ גלויות 48

עזרא
קבוצת ארזים

הדר גנים
נועה 0542646229מנחם בגין 27פעילות חברתית לבנים בגילאי 7-15

עזרא
קבוצת ארזים

כפר גנים
ימים ג,ה

החל משעה 17:00
וייצמן 47פעילות חברתית לבנים ובנות גילאי ג-ו

יוסף 0534289957 קב׳ בנים
אביה 0584490540 -קב׳ בנות

בני עקיבא
שבט יובל

סניף כפר גנים
מעיין 0546454115דוד שלוזינגר 12פעילות חברתית לבנים ובנות בגילאי 10-15ימי ג, ושבת

בני עקיבא
שבט יובל

סניף הדר גנים
ימי ג'

18:00-20:00
טליה 0524284132עד"ש שפיק 9פעילות חברתית לבנים ובנות לגילאי 9-15 ו15-21

בני עקיבא
שבט אופק

סניף נווה גן
ימי ג'

18:00-19:00
בכל השבטים ישנם ילדים משולבים. כמו כן, ישנו 

שבט אופק ייחודי לצרכים מיוחדים גילאי 14-19
מרדכי בצאייב 1,

ביה"ס נוה אברהם
הדר 0546451018

כנפיים של 
קרמבו

סניף סירקין
ימי ד'

17:00-19:00

כנפיים של קרמבו קולטת לשורותיה ילדים עם 
צרכים מיוחדים, רבי נכויות המוגדרים עם נכות 

ברמת תפקוד בינונית עד קשה בגילאי 7-21

ישראל ישעיהו 12 ,
תיכון ברנר

שרון 054-9238898

כנפיים של 
קרמבו

סניף אם המושבות
ימי ב' 

16:30-20:00

כנפיים של קרמבו קולטת לשורותיה ילדים עם 
צרכים מיוחדים, רבי נכויות המוגדרים עם נכות 

ברמת תפקוד בינונית עד קשה בגילאי 7-21

יעל רום 10,
ביה"ס נתן יונתן

שרון 054-9238898

הנוער העובד 
והלומד

קבוצת אמונגס
קן החורשה

ימי ג' 17:00-18:30
וימי שישי 15:00-16:30

קבוצה ייחודית רב גילאית )גילאי יסודי( ובנוסף 
ילדים משולבים בכל הקבוצות

תמר 054-4814402גיסין פינת הרב מלכה



קהילה נגישה פתח תקוה

חפשו אותנו בפייסבוק
"קהילה נגישה פתח תקוה"/

"הורים מיוחדים מובילים שינוי". 

פרטים נוספים במייל
parentspt@gmail.com
Shiranp@ptikva.org.il

www.makefet.com | מקפ״ת כל מה שטוב בקהילה

מנהל חברה וקהילה האגף לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית | אגף חינוך מיוחד | אגף הנוער


