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 כל שנה מתחילה בסימן שאלה
 כתינוק המודד צעדיו.
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 חיים כץ  חבר הכנסתדבר שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 
 מכובדיי, 

 התנדבות ועזרה לזולת".  –תיק שיעמוד השנה בסימן "אנשים טובים באמצע הדרך יינים בחגיגיות את חודש האזרח הודי שנה, אנו מצכמ
 

הם משאב אנושי איכותי שתורם רבות לחוסנה החברתי של המדינה. ניתן לראות את תרומתם בתוך התא המשפחתי המצומצם, בו הם  םוותיקיההאזרחים 
ובכך מקלים על הורים בשוק העבודה, ובמובן הרחב יותר בהשתלבותם כמתנדבים חיוניים בעמותות, ארגונים  ,משמשים כוח מסייע בטיפול בנכדים

 לאזרחי ישראל. איתנה ומשרדים ממשלתיים, במסגרתם הם תורמים מכל הלב, מזמנם וניסיונם ומהווים משענת 
 

. במהלך השנה האחרונה, זכיתי להוביל פרויקט מימוש זכויות למען םיקיהוותאחת המטרות העיקריות שהצבתי לעצמי היא שיפור רווחתם של האזרחים 
 הפגתוהשתלבו בתוכניות ייחודיות לניצולי שואה קיבלו תוספת בשעות סיעוד, הנחות בחשמל  4,199בהם  ,קשישים 11,,88ולשמחתי  ,ניצולי השואה

במימוש   להקלה  וחקיקה ,חדשות בקהילה תכניותיום, לצד הפעלת המועדוני  תבדידות וחסך תזונתי. כמו כן, הרחבנו את השירותים והגדלנו את פריס
לצרכים בתחום התפקודי, החברתי והתעסוקתי, הביטחון התזונתי,  מענהנפעל לפיתוח  1182-1181שנים זכויות בביטוח הלאומי. גם במסגרת התקציב ל

 הפגת בדידות ומניעת התעללות והזנחה. 
 

שיך להיות ולכל השותפים לדרך. אני מתחייב כי אמתחום התנדבות והשירות לאזרחים ותיקים,  –, במחלקות בדי משרד הרווחהדמנות להודות לעוזו ההז
 עוד שנים רבות של עשייה פורייה ובריאות איתנה.  תיקים ומאחל לאוכלוסיית הגיל השלישי בישראלקשוב לצרכי האזרחים הו

 ,בהוקרה  

  
 כץ חיים ח"כ 

 והשירותים החברתייםשר הרווחה  
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 האגף לשירותים חברתיים ואישיים
 השירות לאזרחים ותיקים

 
 דברי הקדמה

 
 . ותיקות את המודעות לצרכים של האזרח העלה", אשר מטרתו לותיקאזרח היום הבינלאומי לה"את  אוקטובר בכל שנה, ב ראשוןארגון האומות המאוחדות מציין ב

  ברציפות. 21-השנה ה יחל חודש האזרח הותיק, אותו אנו מקיימים זו באוקטובר  03-השנה בתאריך ה

לחבר ארגונים מכלל המגזרים לשותפות רחבת  נו. מטרת המבצערות לאזרחים וותיקים במשרדהינו שיתוף פעולה של תחום התנדבות והשי ,"האזרח הוותיק"חודש  מבצע

רבה הערכה ים. יוהמנטלים הביא להעלאת המודעות לצרכיהם הפיזיול ,שמטרתה היא הבעת הערכה לפועלם של האזרחים הוותיקים למען החברה בישראל אז והיום ,היקף

  שרוכזו עבורם. ,ותיקים מגוון נרחב של פעולות במחיר מוזל או ללא עלותבחוברת זו, המציעה לאזרחים המובעת 

קח על שירותים מדיניות טיפול באזרח הוותיק ומשפחתו, מתכנן מקדם ומפ בישראל, מתווה תיקיםכל השנה לרווחתם של האזרחים הולאורך פועל  השירות לאזרחים ותיקים

 תו בכבוד. ו, למען הזדקנתיק בביתו ובקהילה, בכל שלבי התיפקוד שלותפיסה המקדמת את השארת האזרח הו לאזרחים ותיקים, הן בקהילה והן במוסדות, תוך הובלת
 

ו"מיצוי זכויות" באמצעות ארגון  )בין השאר "הפגת בדידות"ותיקים לצרכי אוכלוסיית אזרחים  האשר נותנים מענ ,תחום התנדבות מקדם פלטפורמות ופרויקטים התנדבותיים

 ואת התרומה הרבה של התחום ,התנדבות, כיום קבוצת אוכלוסייה זו, הינה המגזר המוביל את ההתנדבות בישראלהלא מסתיים הקשר עם האזרח הוותיק ו בזהאולם  שי"ל(.

 ותיקים. אמצעות התנדבות של ולמען אזרחים התנדבות בישראל לאורך כל השנה בהשל  . בכך הופך "חודש האזרח הוותיק" לתמונת מראהלחברה הישראלית
 

פעולתם מעוררת השראה  של מקווים שחודש זה ישמש כזרקור על  ". אנוהתנדבות ועזרה לזולת –אנשים טובים באמצע הדרך ותיק יהיה בסימן "השנה, חודש האזרח ה

 . בשיח הציבורי ולחכמה המצויה בקרבם ויתרום למתן מקום יותר חשוב לאזרחים הוותיקים ,ותיקים עבור המדינה היום כאתמולאזרחים 
 

בזכות הפעילות הרבה של מרכז בכיר התנדבות בתחום האזרח הוותיק אברהם איבגי,  אשר עושה עבודתו בתחושת  ,מדי שנהחשוב לציין כי מבצע  מבורך זה יוצא לפועל 

  ועל כך ברצוננו להוקיר לו ולהם תודה. ,"האזרח הוותיקשנה אחר שנה לגייס תורמים ומתנדבים מכל קצוות האוכלוסייה למען "חודש  ומצליח ,שליחות בדבקות ובעמל רב

 ,ה כ ר ב ב
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 דבר העורך
, והנתינה אינה מחסירה הוא בעצם מקבל בחזרה מעצמושהנותן  , ללמד הלב  את נדיבות יםמדגיש במקורותינו ,מימין לשמאל ומשמאל לימין ,המילה "ונתנו" נקראת משני הכיוונים ,נתנו""ו

  .מהאדם, ולהיפך אף תורמת לומאומה 
מספר שעות ההתנדבות המושקעות על ידי מתנדבים מקרב האזרחים למותר לציין, כי  בארץ. תנדבך חשוב בהוויה ההתנדבותי אוכלוסיית האזרחים הותיקים מהווהכי  מן המפורסמות היא, 

 .של אוכלוסיית הותיקים להתנדבות, היא עקבית ורבת שניםהותיקים, גדול יחסית לקבוצות הגיל האחרות באוכלוסיה. כמו כן, המחויבות 
 ולתרומתו לחברה:  אזרח הותיקשנים רבות, אני מבחין בשני תהליכים עיקריים הנוגעים למעמד ה אזרח הותיקכמי שמלווה את נושא ההתנדבות בתחום ה

 מתוך הכרה בחשיבות הנושא ושילובו בסדר העדיפות הלאומי. ותיקים,אזרחים הוהפניית משאבים למען ציבור ה ,בחברה אזרח הותיקהשינוי לטובה במעמד ה .1

מתקיימים תודות לחבירת גורמים ממלכתיים והתנדבותיים, כולל משרדנו,  ובים בקהילה. התהליכיםבמפעלי התנדבות חש אזרחים הותיקיםההולכת וגדלה של אוכלוסיית ה השתלבותה .2
 .אזרח הותיקת לרווחת הויהגאה ליטול חלק במאמץ החברתי, אותו הוא מוביל באמצעות הקדשת נפח הולך וגדל של פעילו

 
 ". התנדבות ועזרה לזולת –אנשים טובים באמצע הדרך  " בסימן ם הותיקיםאזרחיחודש ה אירועימסכת השנה את  העמידבמשרד הרווחה  אזרחים ותיקיםתחום התנדבות והשירות ל

 :ביטוי למספר מטרות עיקריות כדלקמן נתנולפיכך 

 פיתוח פעולות התנדבות בתחום האזרחים הותיקים, למען עצמם ולמען הקהילה  הרחבה. .1

 מקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.הקלת עומס העבודה בו נתונות המערכות הממלכתיות, על ידי שילוב מתנדבים  .2
 שיפור הדימוי העצמי של האזרח הותיק בעיני עצמו ובעיני החברה. .3
 שיפור רווחתו של האזרח הותיק בישראל . .4

 ן היתר, קיומן של הפעולות הבאות:, ביהשנה  אשר על כן, עודדנו
 רשויות מקומיות ומנהיגים ברמה המקומית והארצית.מפגשי הצדעה לקבוצות מתנדבים מקרב האזרחים הוותיקים, בהשתתפות ראשי  .א

 וגורמים נוספים העוסקים בנושא הקניית ערכים, כגון משרדי ממשלה, תנועות נוער וכו'. ,הידוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה עם גורמים בעלי זיקה לנושא ההתנדבות .ב

 .ותיקים להוויה ההתנדבותיתהותיקים, על מנת להמחיש את תרומת ציבור האזרחים לוסיית האזרחים התנדבים מקרב אוכייזום וקיום ביקורים במוקדי התנדבות, בהם מועסקים מ .ג

 תיקים לקהילה, כדי להביא להכרה ביכולת האדם לתרום ללא קשר לגיל או מצב גופני.דבות הדדית בין ציבור האזרחים הופיתוח התנ .ד

 , המופעלות למען ועל ידי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.ותיק"דבות חדשות, במהלך "חודש האזרח החניכת תוכניות התנ .ה

מוקרטיה, צדק חברתי, שוויון, סובלנות וקבלת ייזום וארגון הרצאות, סדנאות וקבוצות דיון העוסקים בנושאים הרלוונטיים, כגון: ערך כבוד הזקן, ערך הנתינה וההתנדבות, סיוע לזולת, ד .ו
 האחר והשונה.

 פעולות התנדבות רבות, בישובים השונים, בהן מעורבים אזרחים ותיקים, בהכרח יביאו לשיפור הדימוי של האזרח הוותיק בעיני החברה הרחבה.למותר לציין כי קיומן של 
המעוניינים לתרום  ,הגופים השונים בארץשנה, כבשנים קודמות, נרתם משרדנו למשימה נעלה זו, כדי לגייס על בסיס התנדבותי את מירב המשאבים הנחוצים להצלחת האירועים ולתאם בין ה

 .ולהשתתף בפעילות
אזרח . החוברת מופצת לכל הגורמים בעלי זיקה ועניין לנושא ה"2016תיק האזרח הוחודש "יקחו חלק באירועי אשר  ',מוסדות, ארגונים, מוזיאונים וכו בחוברת שלפניכם מובאת רשימה של

כל גוף מצוין בעמודת "הערות", מה התנאים לגבי , מועדוני קשישים, ארגונים התנדבותיים ועוד. אבות-קומיות, קהילות תומכות, בתיברשויות המ, כגון: המחלקות לשירותים חברתיים הוותיק
 הנדרשים על מנת לקיים את פעילותו. הגופים המופיעים בחוברת מציגים את מגוון הפעילויות שלהם בקטגוריות השונות.

 ,בברכת שנה טובה
 איבגיאברהם 

 התנדבות בתחום האזרח הוותיק מרכז בכיר
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 במבצע הלאומי להנצחת שמות הנספים בשואה. מתנדבים מעניקים סיוע אישי לכל דורש. "י ד ושם"הצטרפו ל

 osnat.sagi@yadvashem.org.ilדוא"ל:  20-8883626לפרטים: אסנת שגיא: 

 
 

 

 
 

 www.oryarok.org.il  20-1118780 ' טל  העמותה לשינוי תרבות הנהיגה ומניעת תאונות דרכים. -איתך בדרכים 
 

 

 

 מוקד פניות הציבור ומיצוי זכויות אזרחים ותיקים וניצולי שואה שיוויון חברתיהמשרד ל

 infogimlaim@pmo.gov.il )שיחת חינם(,  8840*טל: 
 

 מקבל פניות ומטפל בהן בנושא מיצוי זכויות גמלאים וניצולי שואה בישראל.
 השירות ללא תשלוםמסייע  ומלווה במיצוי הזכויות עד לסיום התהליך 

 

 

 

mailto:osnat.sagi@yadvashem.org.il
http://www.oryarok.org.il/
mailto:%20infogimlaim@pmo.gov.il
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Emblem_of_Israel.svg
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  –לקבלת מידע וחומר הסברה על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ללא תשלום  – טלמידע
 שעות ביממה: 42מענה אנושי 

 7-622-900-009 בשפה העברית
 7-622-38-38-99 בשפה הערבית
 7-622-38-33-88 בשפה הרוסית

  לתמיכה נפשית ראשונית בחולי סרטן ובקרובים  האגודה למלחמה בסרטןשל  שירות טלפוני – טלתמיכה
  7-622-022-888אליהם, הנמצאים במצוקה נפשית מיידית. השירות מאויש על ידי עובדות סוציאליות: 

 
 

 

 עזרה ראשונה נפשית )ע"ר( –עמותת ער"ן 

 תמיד שם. 7027ימים, מכל טלפון:  1שעות,  08גם לאנשים חזקים יש רגעים חלשים: 

  www.eran.org.ilבאינטרנט: 

 (שיחת חינם) 7-622-08-7027קו סיוע לניצולי שואה ובני משפחותיהם 

 

 

 

  www.reutheshel.org.ilאו באינטרנט  7-122-122-028 כל המידע למשפחה המטפלת באזרח הוותיק בטל' – אשל'-'רעות מרכז מידע

http://www.eran.org.il/
http://www.reutheshel.org.il/
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הלאומי מפעיל לרשותכם מרכז תמיכה  שירות הייעוץ לקשיש בביטוח

 ארצי ללא תשלום לקבלת מידע בנושאים הבאים:ומידע טלפוני 

 מידע על זכויות ושירותים בקהילה * כויות בביטוח לאומיזמיצוי *

 .תמיכה אישית ואוזן קשבת *ייעוץ בנושאים רלוונטים לאדם המבוגר  *

 

 20-8120691* או 0808טלפונים: 

; 20-8883820: רוסית; 20-8883827: ערבית; 20-8883822: עברית
 23-8197160פקס:  .20-8883828: אנגלית; 20-8883823: אמהרית
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  נהג, חיים תלויים במהירות שלך!
 

 

 71 –תפילה מהמאה ה 

אלוקים, מי כמוך יודע שאני מתחיל להזדקן, ושביום מן הימים אהיה זקן ממש. שמרני מהצורך להתבטא בכל נושא ובכל 

רוח ולא מצב רוח, אפשר לי לעזור לאחרים מבלי לתת , הענק לי שאר םייניהענחררני מהכמיהה לסדר לכולם  את הזדמנות. ש

העצום, אך אתה, אלוקים, יודע שאני רוצה לשמור על כמה  חכמתי ה זה חבל לא לנצל כלל את מאגרלהם פקודות. אמנם יהי

בטרם חתום את שפתי  חברים עד סוף הדרך. עצור בעדי מלמנות פרטים אינסופיים: תנני כנפיים, שאוכל להגיע כבר לעיקר.

השנים אני נהנה יותר ויותר למנות אותם. אינני מעז לבקש די  אספר על מיחושי ומכאובי. הם הולכים ומתגברים, ועם חלוף

כרון משופר, רק ילא אוכל לבקש ז אורי כאביהם של אחרים, אך עזור לי לסבול אותם בסבלנות.יהנות מתיחסד כדי שאוכל ל

לקח היקר, שלעיתים רחוקות יתכן ואני השל אחרים. למדני את  םלזיכרונרוני מנוגד יותר ענווה ופחות בטחון עצמי כאשר זכ

זוהי אחת מיצירות  –עשה אותי נוח לבריות, אינני חפץ להיות קדוש. ביניהם יש כמה בלתי נסבלים, אך זקן מר נפש  טועה.

 ונות נסתרים אצל אנשים.המופת של השטן. אפשר לי להבחין בדברים טובים במקומות לא צפויים ולגלות כישר

 ותנני, אלוקים, את רוחב הלב להגיד להם זאת.

 אמן

 אבנר גרינברג תרגם:
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 הולך רגל אל תתפרץ לכביש!
 

 

 שם  הגוף
 

 מיקום
 הפעילות

 איש קשר
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות

 מועדון א.ל.ה
 

 

 רמת השרון
 דבורה רח' 

 , 8הנביאה 

 
 נורית גבע

52-5056545 
 

nurit@amutatela.com 

במועדון מתקיימים פעילויות רבות ומגוונות המופעלות 
ם יחד ובכבוד ות, בעל ואישה פנסיונרים,  הפועליע"י זוג

 והרמוניה

 
 ניתן להגיע למועדון ולהתרשם

 
 תיאום מראש

 

 מנהלת פעילות -מורן ציפר  ברחבי הארץ דור לדור
550-4420006 

 
 
למטרה לחבר בין הדור  ארגון "דור לדור" שם לעצמו

 הצעיר לדור הוותיק ע"י:
תכנית המחברת בין הצעיר לאזרח  -.תכנית "דורות"1

הוותיק במפגש אישי המתקיים אחת לשבוע בביתו של 
 .האזרח הוותיק

סיוע לאזרחים וותיקים הפונים  -.תכנית "עזרה בדרך"2
למוקד שלנו בבעיות נקודתיות )כגון: ליווי לבדיקות 

 יוע במחשבים וכו'(.רפואיות, ס
 050-5003002מס' הטלפון של המוקד: 

במהלך החגים מתקיימים  -.תכנית "שמחת בחגך" 3
מבוגרים  -מספר אירועים שמטרתם לשמוח יחד 

 .וצעירים
 

http://www.dorldor.org.il 

 ות והשירות ניתנים ללא תשלום.הפעיל
כל הפעילויות מתבצעות על טהרת 

ההתנדבות ע"י אנשים צעירים למען האזרחים 
 הוותיקים על מנת לקדם את הקשר הבן דורי.

mailto:nurit@amutatela.com
mailto:nurit@amutatela.com
http://www.dorldor.org.il/
http://www.dorldor.org.il/
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 לב צעיר
 
 

 

, ירושלים
בשכונות רחביה 

 ונחלאות.
 

 
 שושי גולדברג

550-0424445 
 

shoshy@jerusalemcha
bad.org 

יצירת קשר בין בני נוער וסטודנטים לבין בני גיל הזהב, 
באמצעות מפגשים אישיים מדי שבוע מתוך שימת דגש 

רועים עם הנה ויחסי גומלין הדדיים, לצד איעל חוויה מ
 ולמען הקהילה.

ו מבוגרים מתאימים ניתן להפנות צעירים א
מכל רחבי ירושלים. הפעילות בהתנדבות 

מלאה של שני הצדדים. הפעילות והמפגשים 
 בהדרכת, ליווי ופיקוח של צוות ההנהלה.

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 איש קשר

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות

הרשות העירונית 
למאבק 

יות וכרהתמב
 - ובאלימות

בשיתוף עיר ללא 
 .אלימות

 אשדוד
במרכזי 
הרבעים 

ובסמוך לסניפי 
 דואר ובנק

 שי נקש
550-2005323 

 
shain@hrashut.org.il 

 :בא"-סיירת "סבא
הינה  סיירת עירונית הפועלת בתוך בא"-סיירת "סבא

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות 
"עיר ללא אלימות", זו  ובשיתוף התוכנית הלאומית

 השנה השלישית.
היא מורכבת כולה מאזרחים וותיקים היוצאים לפעילות 
בשטח)במרכזי הרבעים,בסמוך לסניפי הדואר והבנקים( 

סביב תאריכי חלוקת קיצבאות הזיקנה של הביטוח 
 הלאומי.

 הם יוצאים לפעילות לאחר תידרוך של גורם משטרתי .
 

www.hrashut.org 
 

   
 הפעילות ללא תשלום

 ניתן להגיע למקום הפעילות ולהתרשם.
 מטרות הפעילות הינן:

  הגברת מעורבות האוכלוסייה

הוותיקה בעיר במערך 

 ההתנדבותי והקהילתי.

 תחושת הביטחון בכלל  הגברת

אוכלוסיית העיר ובדגש על 

 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

  הגברת נוכחות ובולטות

במרחבים בהם ישנה פעילות 

 של אזרחים וותיקים.

mailto:shoshy@jerusalemchabad.org
mailto:shoshy@jerusalemchabad.org
mailto:shain@hrashut.org.il
mailto:shain@hrashut.org.il
http://www.hrashut.org/
http://www.hrashut.org/
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מרכז רב 
שירותים לאזרח 
 הוותיק "הכרם"

 תל אביב
רחוב האר"י 

10 
 כרם התימנים

 
 
 

 פי נירא
52-5355222 
52-5353025 

 
Efi.Nir@reuth.org.il 

 
 

 
 

אירוע הוקרה  במסגרת חודש האזרח הוותיק יתקיים
במעמד חבר מועצת העיר  למתנדבים במרכז ה"כרם"

מר שלמה  -יפו וחבר בתחום הגימלאים -תל אביב
 מסלאוי

 מר אלכס יעקובי -מנכ"ל עמותת "רעות"
 + שי חלוקת תעודות הוקרה

 תזמורת המשטרה –מופע נגינה ושירה 
 

www.reuth.org.il 

 3.11.13הארוע  יתקיים ביום חמישי בתאריך 
 .11:30בשעה 

ציבור האזרחים הותיקים בסביבות המרכז 
 מוזמן.

 
 יאום מראשת

 

mailto:Efi.Nir@reuth.org.il
mailto:Efi.Nir@reuth.org.il
http://www.reuth.org.il/
http://www.reuth.org.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 איש קשר

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות

 
מרכז רב שירותים 
 לקשיש ע"ש פורטר

 
 יפו-תל אביב
יפו,  0רחוב נועם 

סמוך למתחם שוק 
 הפשפשים

 
 מנהלת המרכז –ויקי יוחנן 

550-5055533 
 

yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il 

 
 ילדים סורגים בפורטר
קבוצת תלמידי ביה"ס 

לומדת את מיומנויות   הדמוקרטי
הסריגה, בהנחיית קשישות החברות 

 במרכז.
תוך כדי סריגה נוצרות שיחות בין 

ידים ונרקמת מערכת הקשישות לתלמ
  .יחסים מעניינת

 
מוזמנות לצפות  אזרחים וותיקיםקבוצות 

 בפעילות ולהשתלב בה ללא תשלום.
 

 תיאום מראש
 

 
 - משרד הביטחון

  האגף לשיקום נכים
 בשיתוף המחלקה 

לגיל השלישי בעיריית 
 ומינהלירושלים, 

 קהילתי תלפ"ז

 
 ברחבי ירושלים

 גיתית כהן
 רכזת הגיל השלישי במינהל קהילתי

 וארנונה הצעירהתלפיות מזרח 
5554036605 

 
gititco@gmail.com 

 :וותיקי העיר מחבקים את נכי צה"ל
ביקורים ידידותיים של אזרחים  -

 ותיקים בבתיהם של נכי צה"ל
 חבר טלפוני -קו קשר  -
 סיוע אדמניסטרטיבי ועוד.... -

 

נעשית באורח התנדבותי,  הפעילות
 הדרכה וליווי מקצועי. מלווה בהכשרה,ו

 
ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן 

 להתנדב.
 

 
 משרד החינוך

המנהל לחינוך 
התיישבותי פנימייתי 

 ועליית הנוער

 
כפרי הנוער 

והפנימיות ברחבי 
 הארץ

 רון פריזלר
555-6003030 

 
freizler@gmail.com 

ביקור והיכרות עם כפרי הנוער והחינוך 
 הפנימייתי בישראל.

מפגש עם בני הנוער המתחנכים 
 בפנימיות והצוותים החינוכיים.

סיור בפנימייה, בבית הספר ובמשק 
 החקלאי כולל אירוח וכיבוד קל.

הביקורים יתקיימו במהלך כל שנת 
 הלימודים בימים ב' עד ה' בשבוע.

 ההשתתפות בביקורים ללא תשלום.
 מוזמן. אזרחים הוותיקיםציבור ה

 
 תיאום מראש

mailto:yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:gititco@gmail.com
mailto:gititco@gmail.com
mailto:freizler@gmail.com
mailto:freizler@gmail.com
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 עיריית ירושלים

 מנח"י

 
ברחבי העיר 

 ירושלים

 
 יעל ימיני או מזל קזז
 היחידה להתנדבות.

50-603665624 
 

ymyael@jerusalem.muni.il 
kzmazal@jerusalem.muni.il 

 

 
עיריית  –היחידה להתנדבות במנח"י 

 ירושלים
תעודד את הנהלות בתיה"ס לקיים 
אירועים ומפגשים משותפים בין 

תלמידים וציבור וותיקי העיר במהלך 
 חודש האזרחים הוותיקים ובכלל.

הפעילות מיועדת לציבור האזרחים 
הוותיקים בשיתוף עם הדור הצעיר 

 וניתנת ללא תשלום.
הפועלים עם ציבור אנשי מקצוע 

אוכלסיית האזרחים הוותיקים מוזמן 
 ליצור קשר ולהציע רעיונות לפעילות.

 

mailto:ymyael@jerusalem.muni.il
mailto:ymyael@jerusalem.muni.il
mailto:kzmazal@jerusalem.muni.il
mailto:kzmazal@jerusalem.muni.il
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 נהג, חיים תלויים במהירות שלך!
 

 

 שם  הגוף
 

 מיקום
 הפעילות

 איש קשר
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות

 מועדון א.ל.ה
 

 

 רמת השרון
 דבורה רח' 

 , 8הנביאה 

 
 נורית גבע

52-5056545 
 

nurit@amutatela.com 

במועדון מתקיימים פעילויות רבות ומגוונות המופעלות 
ם יחד ובכבוד ות, בעל ואישה פנסיונרים,  הפועליע"י זוג

 והרמוניה

 
 ניתן להגיע למועדון ולהתרשם

 
 תיאום מראש

 

 מנהלת פעילות -מורן ציפר  ברחבי הארץ דור לדור
550-4420006 

 
 

ארגון "דור לדור" שם לעצמו למטרה לחבר בין הדור 
 הצעיר לדור הוותיק ע"י:

תכנית המחברת בין הצעיר לאזרח  -.תכנית "דורות"1
הוותיק במפגש אישי המתקיים אחת לשבוע בביתו של 

 .האזרח הוותיק
סיוע לאזרחים וותיקים הפונים  -.תכנית "עזרה בדרך"2

)כגון: ליווי לבדיקות  למוקד שלנו בבעיות נקודתיות
 רפואיות, סיוע במחשבים וכו'(.

 050-5073002מס' הטלפון של המוקד: 
במהלך החגים מתקיימים  -.תכנית "שמחת בחגך" 3

מבוגרים  -מספר אירועים שמטרתם לשמוח יחד 
 .וצעירים

 
http://www.dorldor.org.il 

 הפעילות והשירות ניתנים ללא תשלום.
כל הפעילויות מתבצעות על טהרת 

ההתנדבות ע"י אנשים צעירים למען האזרחים 
 הוותיקים על מנת לקדם את הקשר הבן דורי.

 לב צעיר
 
 

 

, ירושלים
בשכונות רחביה 

 ונחלאות.
 

 
 שושי גולדברג

550-0424445 
 

shoshy@jerusalemcha
bad.org 

יצירת קשר בין בני נוער וסטודנטים לבין בני גיל הזהב, 
באמצעות מפגשים אישיים מדי שבוע מתוך שימת דגש 

רועים עם הנה ויחסי גומלין הדדיים, לצד איעל חוויה מ
 ולמען הקהילה.

או מבוגרים מתאימים ניתן להפנות צעירים 
מכל רחבי ירושלים. הפעילות בהתנדבות 

מלאה של שני הצדדים. הפעילות והמפגשים 
 בהדרכת, ליווי ופיקוח של צוות ההנהלה.

mailto:nurit@amutatela.com
mailto:nurit@amutatela.com
http://www.dorldor.org.il/
http://www.dorldor.org.il/
mailto:shoshy@jerusalemchabad.org
mailto:shoshy@jerusalemchabad.org
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 איש קשר

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות

הרשות העירונית 
למאבק 

יות וכרהתמב
 - ובאלימות

בשיתוף עיר ללא 
 .אלימות

 אשדוד
במרכזי 
הרבעים 

ובסמוך לסניפי 
 דואר ובנק

 שי נקש
550-2005323 

 
shain@hrashut.org.il 

 :בא"-סיירת "סבא
הינה  סיירת עירונית הפועלת בתוך בא"-סיירת "סבא

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות 
ובשיתוף התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות", זו 

 השנה השלישית.
היא מורכבת כולה מאזרחים וותיקים היוצאים לפעילות 
בשטח)במרכזי הרבעים,בסמוך לסניפי הדואר והבנקים( 

יקנה של הביטוח סביב תאריכי חלוקת קיצבאות הז
 הלאומי.

 הם יוצאים לפעילות לאחר תידרוך של גורם משטרתי .
 

www.hrashut.org 
 

   
 הפעילות ללא תשלום

 ניתן להגיע למקום הפעילות ולהתרשם.
 מטרות הפעילות הינן:

  הגברת מעורבות האוכלוסייה

בעיר במערך  הוותיקה

 ההתנדבותי והקהילתי.

  הגברת תחושת הביטחון בכלל

אוכלוסיית העיר ובדגש על 

 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

  הגברת נוכחות ובולטות

במרחבים בהם ישנה פעילות 

 של אזרחים וותיקים.

רכז רב מ
שירותים לאזרח 
 הוותיק "הכרם"

 תל אביב
רחוב האר"י 

10 
 כרם התימנים

 
 
 

 פי נירא
52-5355222 
52-5353025 

 
Efi.Nir@reuth.org.il 

 
 

 
 

אירוע הוקרה  במסגרת חודש האזרח הוותיק יתקיים
במעמד חבר מועצת העיר  למתנדבים במרכז ה"כרם"

מר שלמה  -יפו וחבר בתחום הגימלאים -תל אביב
 מסלאוי

 מר אלכס יעקובי -מנכ"ל עמותת "רעות"
 חלוקת תעודות הוקרה + שי

 תזמורת המשטרה –מופע נגינה ושירה 
 

www.reuth.org.il 

 3.11.13הארוע  יתקיים ביום חמישי בתאריך 
 .11:30בשעה 

בסביבות המרכז ציבור האזרחים הותיקים 
 מוזמן.

 
 יאום מראשת

 

mailto:shain@hrashut.org.il
mailto:shain@hrashut.org.il
http://www.hrashut.org/
http://www.hrashut.org/
mailto:Efi.Nir@reuth.org.il
mailto:Efi.Nir@reuth.org.il
http://www.reuth.org.il/
http://www.reuth.org.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 איש קשר

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות

 
מרכז רב שירותים 
 לקשיש ע"ש פורטר

 
 יפו-תל אביב
יפו,  7רחוב נועם 

סמוך למתחם שוק 
 הפשפשים

 
 מנהלת המרכז –ויקי יוחנן 

550-5055533 
 

yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il 

 
 ילדים סורגים בפורטר
קבוצת תלמידי ביה"ס 

לומדת את מיומנויות   הדמוקרטי
הסריגה, בהנחיית קשישות החברות 

 במרכז.
תוך כדי סריגה נוצרות שיחות בין 

ידים ונרקמת מערכת הקשישות לתלמ
  .מעניינתיחסים 

 
מוזמנות לצפות  אזרחים וותיקיםקבוצות 

 בפעילות ולהשתלב בה ללא תשלום.
 

 תיאום מראש
 

 
 - משרד הביטחון

  האגף לשיקום נכים
 בשיתוף המחלקה 

לגיל השלישי בעיריית 
 ומינהלירושלים, 

 קהילתי תלפ"ז

 
 ברחבי ירושלים

 גיתית כהן
 רכזת הגיל השלישי במינהל קהילתי

 וארנונה הצעירהתלפיות מזרח 
5554036605 

 
gititco@gmail.com 

 :וותיקי העיר מחבקים את נכי צה"ל
ביקורים ידידותיים של אזרחים  -

 ותיקים בבתיהם של נכי צה"ל
 חבר טלפוני -קו קשר  -
 סיוע אדמניסטרטיבי ועוד.... -

 

התנדבותי, נעשית באורח  הפעילות
 הדרכה וליווי מקצועי. מלווה בהכשרה,ו

 
ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן 

 להתנדב.
 

 
 משרד החינוך

המנהל לחינוך 
התיישבותי פנימייתי 

 ועליית הנוער

 
כפרי הנוער 

והפנימיות ברחבי 
 הארץ

 רון פריזלר
555-6003030 

 
freizler@gmail.com 

ביקור והיכרות עם כפרי הנוער והחינוך 
 הפנימייתי בישראל.

מפגש עם בני הנוער המתחנכים 
 בפנימיות והצוותים החינוכיים.

סיור בפנימייה, בבית הספר ובמשק 
 החקלאי כולל אירוח וכיבוד קל.

הביקורים יתקיימו במהלך כל שנת 
 הלימודים בימים ב' עד ה' בשבוע.

 ההשתתפות בביקורים ללא תשלום.
 מוזמן. אזרחים הוותיקיםציבור ה

 
 תיאום מראש

 
 עיריית ירושלים

 מנח"י

 
ברחבי העיר 

 ירושלים

 
 יעל ימיני או מזל קזז
 היחידה להתנדבות.

50-603665624 
 

ymyael@jerusalem.muni.il 
kzmazal@jerusalem.muni.il 

 

 
עיריית  –היחידה להתנדבות במנח"י 

 ירושלים
תעודד את הנהלות בתיה"ס לקיים 
אירועים ומפגשים משותפים בין 

תלמידים וציבור וותיקי העיר במהלך 
 חודש האזרחים הוותיקים ובכלל.

האזרחים הפעילות מיועדת לציבור 
הוותיקים בשיתוף עם הדור הצעיר 

 וניתנת ללא תשלום.
ציבור אנשי מקצוע הפועלים עם 

אוכלסיית האזרחים הוותיקים מוזמן 
 ליצור קשר ולהציע רעיונות לפעילות.

 

mailto:yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:gititco@gmail.com
mailto:gititco@gmail.com
mailto:freizler@gmail.com
mailto:freizler@gmail.com
mailto:ymyael@jerusalem.muni.il
mailto:ymyael@jerusalem.muni.il
mailto:kzmazal@jerusalem.muni.il
mailto:kzmazal@jerusalem.muni.il
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 בכביש אל תפתיע ואל תופתע!
 

 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 אקספו:-אירוע גולד

כנס שיווק ומכירה 
 לגיל הזהב

 

 
 רמת גן

 כפר המכביה

 
 כנס בנושא דרכי ההגעה והפנייה לקהל גיל הזהב,

 ושאיפותיהם.צרכיהם 
 

www.gold-expo.co.il 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 
בין , .27.10.201, ה'ום יתקיים בי הכנס
.הכנס מיועד 13:00-ל 9:00שעות ה

 לעוסקים ולנותני שירותים לגיל הזהב.
ללא תשלום, אך נדרשת  בכנסההשתתפות 

 הרשמה מראש באינטרנט או בטלפון.
 

 תיאום מראש
 

 
 אקספו:-גולדאירוע 

 תערוכת גיל הזהב

 
 מרכז הירידים
 גני התערוכה

 10ביתן  
 תל אביב

 

דוכני  תכוללהתערוכה של מוצרים ושירותים לגיל הזהב, 
תצוגה, מכירה והתנסות במוצרים ושירותים הניתנים לקהל 

 .+( בתחומי בריאות, נוחות פנאי ועוד..0.המבוגר )
במהלך התערוכה ישולבו גם הופעות ומופעי בידור במגוון 

 גדול של אומנים שונים.
 !פרסים יקרי ערך יוגרלולאורך כל היום 

 
www.gold-expo.co.il 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 
בין , .21.11.201, ה'ום האירוע יתקיים בי

 17:00-ל 8:00שעות ה
בתערוכה ללא כמבקר ההשתתפות 

תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש 
 או בטלפון.  באינטרנט
ה יקבל ללא עלות את כל מבקר בתערוכ

מידע מקיף  ספר התערוכה המהודר, ובו
, קופוני הנחה, מבצעים בנושא גיל הזהב

ופנקס שוברי ,הזמינים בלעדית למבקרים
 ₪.1,000מעל מתנות בשוווי 

 
 תיאום מראש

 

 
 אקספו:-אירוע גולד

כנס בריאות ואורח 
חיים בריא בגיל 

 השלישי

 
 מרכז הירידים
 גני התערוכה

 10ביתן  
 תל אביב

 
כנס בריאות ואורח חיים בריא בגיל השלישי כולל הרצאות 

העשרתיות מקצועיות שינתנו ע"י מומחים ורופאים )בשיתוף 
אשר יפרטו על הפיתרונות הקיימים  ,בית החולים אסותא(

 בכל תחומי הבריאות
 

www.gold-expo.co.il 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 
בין , .21.11.201, ה'ום האירוע יתקיים בי

 00:.1-ל 8:00שעות ה
ללא תשלום, אך נדרשת  בכנסההשתתפות 

 .או בטלפון הרשמה מראש באינטרנט
 

 תיאום מראש

http://www.gold-expo.co.il/
http://www.gold-expo.co.il/
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
http://www.gold-expo.co.il/
http://www.gold-expo.co.il/
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
http://www.gold-expo.co.il/
http://www.gold-expo.co.il/
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 אקספו:-אירוע גולד

 כנס תיירות ופנאי 
 לגיל הזהב

 
 מרכז הירידים
 גני התערוכה

 10ביתן  
 תל אביב

 
כנס תיירות ופנאי לגיל הזהב כולל הצגה של מגוון הפתרונות 

הקיימים לתיירות פנים וחוץ המיועדים לגיל הזהב, וכן 
הרצאות והסברים העשרה לשיפור איכות החיים. אפשרויות 

 בנושאי פנאי תיירות וחוגים המיוחדים לגיל הזהב
. 

www.gold-expo.co.il 
 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 
בין , .21.11.201, ה'ום האירוע יתקיים בי

 00:.1-ל 8:00שעות ה
ללא תשלום, אך נדרשת  בכנסההשתתפות 

 או בטלפון. הרשמה מראש באינטרנט
 

 תיאום מראש

 
 אקספו:-אירוע גולד

כנס פתרונות  
 +0.תעסוקה לבני 

 
 מרכז הירידים
 גני התערוכה

 10ביתן  
 תל אביב

 

 
+ לא רק יציף את הבעיה, 0.כנס פתרונות תעסוקה לבני 

עבודה ושמירה על  אלא ינסה לעורר דו שיח בנושא מציאת
מקום התעסוקה של העובדים המבוגרים )בשנים שלפני 

לתיים, ואחרי גיל הפרישה(, ולהציג פתרונות קיימים )ממש
 ציבוריים ופרטיים( בתחום.

 
www.gold-expo.co.il 

 
 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 

 
בין , .21.11.201, ה'ום האירוע יתקיים בי

 00:.1-ל 8:00שעות ה
ללא תשלום, אך נדרשת  בכנסההשתתפות 

 או בטלפון. הרשמה מראש באינטרנט
הכנס נערך בשיתוף מספר גופים ומוסדות 

 שעוסקים בתחום ופתוח לקהל הרחב.
 

 תיאום מראש
 

 
 אקספו:-אירוע גולד

כנס שירותים 
חברתיים וזכויות גיל 

 הזהב

 
 מרכז הירידים
 גני התערוכה

 10ביתן  
 תל אביב

 

 
כנס שירותים חברתיים וזכויות גיל הזהב יציג את מכלול 
השירותים הזמינים לאוכלוסייה המבוגרת, הן שירותים 
ממשלתיים והן התנדבותיים. הכנס בהשתתפות השרה 

ובהשתתפות יו"ר  גילה גמליאלהגב' לשיוויון חברתי, 
 שמוליק מזרחי ורבים נוספים.הסתדרות הגמלאים 

 
www.gold-expo.co.il 

 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 
בין , .21.11.201, ה'ום האירוע יתקיים בי

 00:.1-ל 8:00שעות ה
ללא תשלום, אך נדרשת  בכנסההשתתפות 

 הרשמה מראש באינטרנט או בטלפון 
 

 תיאום מראש

 
 אקספו:-אירוע גולד

כנס הצגת מרצים 
 למועדוני חברים

 
 מרכז הירידים
 גני התערוכה

 10ביתן  
 תל אביב

 

הכנס, שמיועד לנציגי מועדוני חברים לגיל הזהב, יכלול 
לאפשר הופעות של אומנים והרצאות חשיפת מרצים במטרה 

לקהל טעימה קצרה ממגוון רחב של שירותים שניתן להזמין 
לחוגי חברים ומועדונים פרטיים המופעלים ומיועדים לבני גיל 

 הזהב.
 

 
 יורם שולטהייס

 555-4040402 
072-255-5225 

 
yoram@gold-expo.co.il 

 
בין , .21.11.201, ה'ום האירוע יתקיים בי

 00:.1-ל 8:00שעות ה
ללא תשלום, אך נדרשת  בכנסההשתתפות 

 הרשמה מראש באינטרנט או בטלפון 
 

 תיאום מראש

http://www.gold-expo.co.il/
http://www.gold-expo.co.il/
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
http://www.gold-expo.co.il/
http://www.gold-expo.co.il/
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
http://www.gold-expo.co.il/
http://www.gold-expo.co.il/
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
mailto:yoram@gold-expo.co.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 אגודת
  מורי

 הדרך

 
 ביבאל מרכז ת

 ליד קניון עזריאלי

 
ניסיון באירגון  ,מיקום מרכזי ,מפואר ומצויד ,אולם כנסים קטן

 התיכוןכנסים בנושאי ארץ ישראל והמזרח 

 
 משה

054-4991800 
03-6186411 

 
moshe@itga.org.il 

 

 1000₪ - הכנסים עלות הזמנת אולם
הזמנות הראשונות של אולם הכנסים שתי ה

 יינתנו ללא תשלום.
 זוכה. –כל הקודם 
 

 
 בית הדר

מרכז רפואה שיקום 
 וסיעוד

 
 אשדוד

 3רחוב אורט 
 

 
 :יום עיון

 בנושא "אורח חיים בריא בגיל השלישי"
 כולל: הרצאות מעניינות של מיטב המומחים של בית הדר וא

 רוחת צהריים.

 
רכזת קשרי  -שירה אשכנזי 

 קהילה
555-4809558 

 
shira_a@bethadar.com 

 
 יום העיון יתקיים ביום שני 

 .7/11/201בתאריך 
 . 13:00 -ל 9:00בין השעות 

 ההשתתפות ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן

 
 תיאום מראש

 

 
בית חולים הגריאטרי 

 הרצלפלד

 
 גדרה

 רח' פינס
 

 
 יום עיון: 

 הכולל:ארוח ועדכון ידע "משולחן אנשי המקצוע" 
 .הרצאות קצרות ע"י מומחים מבית החולים -

 .חיזוק הזיכרוןל גופנית ופעילות פעילות מידע על שילוב  -
 חשיבות הקשרים הבין דוריים בזקנה. -

 .הפעלה גופניתתקיים ת
 .ארוחת בוקר מזינה ובריאהתוגש 

 
 בתיק וולר

555-6061080 
54-4595080 

 
batik_w@clalit.org.il 

 
 .11.11.201 יום ג' יום העיון יתקיים ב
 .12:00-ל 9:00בין השעות 

 ההשתתפות ביום העיון
 ללא תשלום.

 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן.
 

 תיאום מראש
 

 
 גלריית
 עין הוד

 
 כפר עין הוד

 חוף הכרמל ד.נ.

 
הגלריה המרכזית של עין הוד מציגה אמנים מעין הוד ומחוצה 

 לה, בתערוכת יחיד ותערוכות קבוצתיות
 )קרמיקה, תכשיטים וכו'(. שימושיתוכן אמנות 

 
http://www.ein-hod.org 

 

 

 מי הוסענ

50-9400504 

 

einhotgal@walla.com 

 
 הסיור בגלריה ללא תשלום.

 
 תיאום מראש

mailto:moshe@itga.net.il
mailto:moshe@itga.net.il
mailto:shira_a@bethadar.com
mailto:shira_a@bethadar.com
mailto:batik_w@clalit.org.il
mailto:batik_w@clalit.org.il
http://www.ein-hod.org/
http://www.ein-hod.org/
mailto:einhotgal@walla.com
mailto:einhotgal@walla.com
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  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 המוסד

 לביטוח לאומי
 

 אגף ייעוץ לקשיש
ימי מידע לגמלאים 

 ים\ואלמנות

 
 בכל סניפי

המוסד לביטוח 
 לאומי

 
 ימי מידע לגמלאים

בשירות הייעוץ לקשיש מתקיימים ימי מידע לגמלאים חדשים. 
 ,הזכויות בביטוח לאומיבמסגרת זו ניתן מידע לגבי 

 שירותים בקהילה וכן מידע לגבי פעילויות הפנאי
 ברמה המקומית. הקיימות

 ימי מידע לאלמנים/ות
כמו כן מתקיימים ימי מידע לאלמנות/ים שהתאלמנו 

 במסגרת זו ניתן לאלמן/ה מידע וסיוע ראשוני. לאחרונה.
 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_El
derly/Pages/default.aspx 

 

 50-6062055 –עברית 
 50-6062051 –ערבית 
 50-6062050 –רוסית 

 50-6062052 –אמהרית 
 50-6062050 –אנגלית 

 
 השירות ניתן ללא תשלום.
ניתוב  –אמצעי תקשורת ידידותי לקשישים 
 שיחות לפי מקום מגורים.

 מענה קולי בשפה המבוקשת.
 

 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx


 
 בריאות והתנדבות

 
 

   

 .מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים אברהם איבגי,

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

  !נהג, שמור מרחק
  51 

 

 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 איחוד הצלה
ארגון מתנדבים 

 לאומי להצלת חיים

 ירושלים
 חיפה

 אשקלון
 טבריה

 בני ברק
 
 

 
ביקור שבועי אצל קשישים עריריים שאינם מבקרים 

הקהילה, במטרה לעקוב אחר מצב במרפאות 
 הבריאות ע"י בדיקות בסיסיות,

 כגון: לחץ דם, סוכר, דופק, נשימות.
 .ולהפגת הבדידות

 

http://www.1221.org.il/ 

 

 מזכירות

50-5550505 

 (824או  51)שלוחה 

 

shmuelr@1221.org.il 

 

 הפעילות הינה בהתנדבות מלאה,
 ע"י מתנדבים בעלי הכשרה רפואית.

הביקורים בבתי הזקנים יעשו בפיקוח ובליווי 
 צוות המחלקה לשירותים חברתיים בישוב.

 ארגופיטנס
 
 
 

 ירושליםברחבי 
 
 

 

 
 פעילות גופנית לגיל השלישי:

חיזוק רצפת אגן, חיזוק  יציבה נכונה,שיווי משקל,
 העצם ועוד.

 
www.ergofiness.co.il 

 

 יפעת לוי

1-055-555-001 

 

yifat.levy@gmail.com 

 תושבי ירושלים,להפעילות מיועדת 
 וניתנת ללא תשלום.

הפעילות תתקיים במסגרות של האזרחים 
 הותיקים

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 תל אביב
 משרד ראשי:
 48רחוב הברזל 
 בירושלים:
 1סן מרטין 

 וברחבי הארץ
 
 
 

ארגון  ארגון בקול הינה עמותה ללא כוונת רווח, 
שמיעה. דמי חברות  חברים כבדי שמיעה למען כבדי 

מאפשר עזרה לפונים כולל: קו מידע, תחנות מידע, 
ניידת השמיעה הארצית, סינגור והגדלת זכויות, 
נגישות, ימי עיון וקורסים, תצוגת אביזרי עזר, 

ני ע"י לסטודנטים, ויעוץ פרט FMהשאלת ציוד 
קלינאיי תקשורת, ומחיר מוזל לרכישת סוללות 

 למכשירי שמיעה.
 

 
 (1)שלוחה  52-5050551

 52-5050550פקס: 
 בירושלים:

 50-6015125טל: 
 

info@bekol.org 
www.bekol.org 

https://www.facebook.com/
bekol.org.il 

 

יחד נלחם לשוויון הזדמנויות ושילוב בכל 
 תחומי החיים

 
 עלות דמי חברות:

541 ₪ 

http://www.1221.org.il/
mailto:shmuelr@1221.org.il
mailto:shmuelr@1221.org.il
http://www.ergofiness.co.il/
http://www.ergofiness.co.il/
mailto:yifat.levy@gmail.com
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

המרכז לחיים 
 עצמאיים

 
 בקול

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 

 
 תל אביב

 משרד ראשי:
 48הברזל 

 
"המרכז לחיים עצמאיים תל אביב" מרכז רב 

 שירותים קהילתיים מיועד לאנשים עם מוגבלויות.
 פעילויות עיקריות:

 שירות ייעוץ של נכים למען נכים למיצוי זכויות.
 לווי אישי -יעוץ עמיתים  –קידום חיים עצמאיים 

 )אביזרים(.קידום נגישות בקהילה ונגישות אישית 
קידום הנגשת פעילויות חברתיות   –פעילות חברתית 
נכים ולא נכים למען קידום מטרות  –ריכוז מתנדבים 

 ופעילויות המרכז.
 

 

 צוות המרכז לחיים עצמאיים
 יפו-תל אביב

52-5050551 

 

www.bekol.org 
https://www.facebook.co

m/ciltlv 
 

 

 
 חלק מהפעילויות כרוכות בתשלום.

 מתקיימות פעילויות משותפות לאנשים
 עם וללא מוגבלות.

ניתן להצטרף כפעילים במרכז ולהשתתף 
 שונות בקבוצות פעילות

 
 תיאום מראש

 
 
 

 
 

 קו המידע ותמיכה
 

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 

 
 ארצי

 
קו המידע והתמיכה מופעל ע"י מתנדבים לתת מידע 

לפונים בסוגיות הקשורות לכבדות שמיעה 
 וההתמודדות עימה.

 
 

 

 
 

 ליצירת קשר נא
 להשאיר הודעה:

 52-5250551 בטל':
 52-5050550פקס: 

 

info@bekol.org 
 

 
 השירות ניתן ללא תשלום

 ניתן לפנות במכתב למשרדי בקול
 , תל אביב48הברזל 

 
 

 

 
 תחנות מידע

 
 בקול

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 

 

 
 רחבי הארץ

 
תחנות המידע מספקות שירותי מידע ותמיכה 

משפחותיהם כדי שיוכלו לאנשים כבדי שמיעה ובני 
 להתמודד בצורה יותר טובה עם הירידה בשמיעה.
התחנות מופעלות על ידי אנשים בעלי ידע מקצועי 
 שהם כבדי שמיעה בעצמם ומכירים מניסיון אישי

 את ההתמודדות עם הירידה בשמיעה.
 
 

 

 (1)שלוחה  52-5050551
 52-5050550פקס: 

 

info@bekol.org 
www.bekol.org 

https://www.facebook.com/
bekol.org.il 

 

 
 הפעילות ללא תשלום.

התחנות ממוקמות בקופות ובבתי חולים אך 
 ניתן לפנות ללא כל קשר לשייכות לקופה בה

  הינכם חברים.

http://www.bekol.org/
http://www.bekol.org/
https://www.facebook.com/ciltlv
https://www.facebook.com/ciltlv
mailto:info@bekol.org
mailto:info@bekol.org
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 
הדרכות, הרצאות, 
וסדנאות מונגשים 

 לכבדי שמיעה
 

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 

 תל אביב
 משרד ראשי:

 48הברזל 
 ירושלים:
 1סן מרטין 

 
 

 
הרצאות, וסדנאות על הירידה בשמיעה, הדרכות, 

הסתגלות למכשירי שמיעה ושימוש באבזרי עזר 
 לשמיעה. מרכזי תצוגה של אבזרי עזר לשמיעה,

 

https://www.facebook.com/bekol.org.il 
 

 
 

 (1)שלוחה  52-5050551
 52-5050550פקס: 

 בירושלים:
 50-6015125טל: 

 
info@bekol.org 
www.bekol.org 

 

 
השירותים ניתנים ללא תשלום או תשלום 

סמלי עבור חברי "בקול", ובתשלום עבור מי 
 שאינו חבר.

 
 תיאום מראש

 
 
 

 
השאלת מערכות 

FM 
 

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 

 תל אביב
 משרד ראשי:

 48הברזל 
 ירושלים:
 1סן מרטין 

 
 

 
 ממרכזי ההשאלות ב"בקול"  FMהשאלת מערכת 

בתל אביב ובירושלים אפשרית לחברי ארגון בקול 
לתקופות קצובות. ההשאלה מתבצעת על ידי 

 קלינאיות תקשורת ב"בקול" וכוללת התאמה אישית,
 הדרכה וליווי למשתמש.

 

https://www.facebook.com/bekol.org.il 
 

  
 הינה בתשלום FMהשאלת מערכת 

 תעריפים מוזלים לחברי בקול ולסטודנטים
 הזכאים לשיקום מקצועי

 של הביטוח הלאומי.
 

 תיאום מראש
 
 

 
ניידת השמיעה 

 הארצית
 

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 

 
 ברחבי הארץ

ניידת השמיעה הארצית מגיעה למרכזים קהילתיים  
 לצורכי העלאת מודעות, מתן עזרה ומידע

 עם דגש על הפריפריה
 

https://www.facebook.com/bekol.org.il 
 

 (1)שלוחה  52-5050551
 52-5050550פקס: 

 
info@bekol.org 
www.bekol.org 

 

 
הרצאה, סיפור אישי, בדיקות סינון שמיעה, 

יעוץ פרטני מטעם ובפיקוח קלינאית 
 תקשורת.

 
 תיאום מראש
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 
ייעוצים אודיולוגים 

 פרטניים
 

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 

 תל אביב
 משרד ראשי:

 48הברזל 
 ירושלים:
 1סן מרטין 

 

 
יעוץ אודיולוגי פרטני לאנשים כבדי שמיעה ובני 

 משפחותיהם. ללא תשלום לחברי בקול.
 

https://www.facebook.com/bekol.org.il 
www.bekol.org 

 

 

 (1)שלוחה  52-5050551
 52-5050550פקס: 

 בירושלים:
 50-6015125טל: 

 
info@bekol.org 

 

 
 נא להצטייד בבדיקת שמיעה מקיפה ועדכנית

 
 תיאום מראש

 
 קידום נגישות

 
 בקול

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 

 תל אביב
 משרד ראשי:

 48הברזל 
 
 

 

 
בקול פועל להגברת המודעות ולהנגשת שירותים 
בכל התחומים כגון: חינוך, השכלה גבוה, תרבות, 
שירותים ציבוריים, נותני שרות, למען ייצוג עניינם 

 של כבדי שמיעה בפני רשויות ומוסדות.
 

www.bekol.org 

 

 (1)שלוחה  52-5050551
 52-5050550פקס: 

 
info@bekol.org 

https://www.facebook.com/
bekol.org.il 

 
לתיאום שיחה עם רכזת נגישות נא ליצור 

 קשר עם המזכירות

 פרסומים
 

 בקול
ארגון כבדי שמיעה 
  ומתחרשים )ע"ר(

 דפוס, דוא"ל,
 ואינטרנט

 

  מגזין "דציבל" הכולל מאמרים בנושאי הירידה
בשמיעה, זכויות, סיפורים אישיים, מידע על 

 וראיונות אישיים.מחקרים, 

  במוסף "ביו" לכבוד חודש השמיעה הארצי– 
חודש מאי בשיתוף עם עתון כולל מאמרים 
חשובים על נושאי הירידה שמיעה ודרכי 

 התמודדות עימה

 הודעות דוא"ל חודשיות על הפעילות 
דף פייסבוק כולל פעילויות הארגון, חדשות, ואירועים 

 ותעשו "לייק"

 

 באינטרנט:לקריאות דציבל 
 

http://www.smartpage.co.il/
vault/mag/2015/bekol_02.ht

ml 
https://www.facebook.com/

bekol.org.il 
 

למתעניינים לקבל דוא"ל חודשי על פעילויות 
 בקול נא ליצור קשר עם המזכירות

https://www.facebook.com/bekol.org.il
https://www.facebook.com/bekol.org.il
http://www.bekol.org/
http://www.bekol.org/
mailto:info@bekol.org
mailto:info@bekol.org
http://www.bekol.org/
http://www.bekol.org/
mailto:info@bekol.org
mailto:info@bekol.org
https://www.facebook.com/bekol.org.il
https://www.facebook.com/bekol.org.il
http://www.smartpage.co.il/vault/mag/2015/bekol_02.html
http://www.smartpage.co.il/vault/mag/2015/bekol_02.html
http://www.smartpage.co.il/vault/mag/2015/bekol_02.html
http://www.smartpage.co.il/vault/mag/2015/bekol_02.html
https://www.facebook.com/bekol.org.il
https://www.facebook.com/bekol.org.il
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 האגודה
 למלחמה בסרטן

הרצאות מטעם מדריכי ההסברה של האגודה  ברחבי הארץ
 למלחמה בסרטן בנושאים:

תזונה ופעילות  -. "אורח חיים בריא למניעת סרטן"5
 גופנית

 נזקי השמש ומניעתם –® . "חכם בשמש"2
 סיגריות ונרגילה –. נזקי העישון 4

 
 הפעילות ללא תשלום

 : נעמה עשורצפון רבתי

50-4511010 

 50-4511015נעמי כפרי  חיפה:

 גיאת-: רותי בןירושלים

 50-6056001 

 יוסף-: אודליה מורמרכז

 52-5001600 

 51-4200064סיגל אקל  נתניה:

 54-6001004 : יעל קוזיול דרום

 פאתן ג'טאס :החברה הערבית

 

 האגודה
 למלחמה בסרטן

 
 

 ברחבי הארץ
 
 
 

הרצאות מטעם אחיות מתאמות שד בנושא מניעה 
 וגילוי מוקדם של סרטן השד.

 
 

 
 ד"ר אביטל פאטו בן ארי

52-5001655 
 

avitalpb@cancer.org.il 

 
 הפעילות ללא תשלום

האגודה למלחמה 
 בסרטן

 
 

 ברחבי הארץ
 
 

 

הפצת חומרי הסברה לקידום אורח חיים בריא ומידע 
 אודות מחלות הסרטן

 
 

 
מזכירות מחלקת הסברה 

 והדרכה
52-5001600 

 
hasbaradep@cancer.org.il 

 
 חומר ההסברה ניתן ללא תשלום

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 
 
 

 
 ברחבי הארץ

 
 לחולים, מחלימים ובני משפחותיהם ימי עיון

מחלקת שיקום ורווחה מארגנת ימי עיון רבים, 
העוסקים במגוון נושאים הקשורים במחלת הסרטן 

 והשלכותיה.
 

 
אתר האינטרנט של האגודה 
http://www.cancer.org.il 

 ובעיתונות הכתובה.
 

 

 
 ההשתתפות בימי העיון ללא תשלום.

כמו"כ ההרצאות הניתנות במסגרת ימי העיון 
 מוקלטות ומועלות לאתר האגודה.

 
 

mailto:avitalpb@cancer.org.il
mailto:avitalpb@cancer.org.il
mailto:hasbaradep@cancer.org.il
mailto:hasbaradep@cancer.org.il
http://www.cancer.org.il/
http://www.cancer.org.il/
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן

 
 ברחבי הארץ

 
 "טלמידע" האגודה למלחמה בסרטן

 שירות מידע טלפוני למידע בנושאים הבאים:

 מניעת סרטן 

 דרכי אבחון, טיפול ושיקום 

 התמודדות עם מחלת הסרטן 

 קבוצות ומרכזי תמיכה 

 שירותי האגודה למלחמה בסרטן 

 . .מידע על זכויות החולה, תרופות וסל התרופות 

 שמות מומחים לחוות דעת שניה 

 
 1-455-511-115 -עברית 
 1-455-26-26-55 - ערבית
 1-455-20-22-00 - רוסית

 השירות והייעוץ הטלפוני ניתנים ללא תשלום. 

מרכז "חזקים 
 ביחד"
 

 בגבעתיים
 .בית מטי

 .1רח' רביבים 

 מרכזי פעילות ותמיכה ברחבי הארץ

 "חזקים ביחד":

מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן 

לחולים, למחלימים ולבני משמשים בית בקהילה 

משפחותיהם. במרכזים מתקיימות קבוצות תמיכה 

בהנחיית אנשי מקצוע כגון: קבוצות למבוגרים, בני 

משפחה התומכים בחולה, קבוצות של אובדן ושכול, 

קבוצות למחלימים ועוד. כמו כן מתקיימת פעילות 

נפש, העשרה ומידע, תמיכה, ליווי -פנאי, סדנאות גוף

 ושיקום.

ת האגודה למלחמה בסרטן, בי
 52-5001625טלפון: 

 הפעילות ניתנת ללא תשלום.

מרכז הפעילות 
והתמיכה ע"ש 

 ישראל ולילה אלתר

 ירושלים
, 4רח' יד חרוצים 

 תלפיות,

 הפעילות ניתנת ללא תשלום. 50-6056001טלפון: 

מרכז הפעילות 
והתמיכה ע"ש 

 עמנואל ג' רוזנבלט

 חיפה
, בת 21רח' רוזנפלד 
 גלים,

בית אהרון ואולגה רוזנפלד. 
 50-45110105550טלפון: 

 הפעילות ניתנת ללא תשלום.

מרכז "חזקים 
ביחד" ע" רות ורובל 

 )שניידר(

 בעפולה
 בית פוזנק,

 גבעת המורה

 ,50-6000460טלפון: 
50-651155055 

 הפעילות ניתנת ללא תשלום.

מרכז תמיכה "בית 
 מעגן" –אידי 

 שבע-באר
 רמות 54רח' בקע 

 ,54-6015450טלפון: 

54-6045104 

 הפעילות ניתנת ללא תשלום.
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן

 
 ברחבי הארץ

 
 ניידת ממוגרפיה

ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן 
מופעלת ע"י צוות מקצועי של רשת בתי החולים 
אסותא. הבדיקה הנה ללא תשלום וניתנת כחלק 

 מסל הבריאות. 

 
לבדיקה בניידת ההרשמה 

מתבצעת דרך סניף קופת 
 החולים של המבוטחת.

 
 לקבלת מידע על מסלול הניידת,

ניתן לצלצל לטלמידע של האגודה  
1-455-511-115, 

 או לגלוש לאתר האינטרנט
http://www.cancer.org.il 

 
, 18- 11דיקה מיועדת לנשים בגילאי  הב

 פעם בשנתיים, וניתנת ללא תשלום. 

האגודה למלחמה 
 בסרטן

 התנדבות באגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
האגודה למלחמה בסרטן מבססת פעילויות רבות על 

 11-אלפי המתנדבים הפרושים על פני למעלה מ
סניפים לרוחבה ולאורכה של הארץ. המתנדבים 

בתחומים שונים ומגוונים במטרה לסייע פועלים 
 לחולי הסרטן ולקדם את פעילות האגודה

 

צור, רכזת  -שיר בוטל 
 52-5001606המתנדבים 

 
shirbt@cancer.org.il 

 

 

 

הכשרת המתנדבים ללא תשלום ע"י אנשי 
 מקצוע מטעם האגודה

האגודה למלחמה 
 בסרטן

 אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
אתר האינטרנט מתעדכן על בסיס יומי ומעניק לכלל 

הציבור מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למניעת 
סרטן, אבחון מוקדם ושמירה על אורח חיים בריא. 
לציבור החולים, המחלימים ובני המשפחות מעניק 

י האתר מידע על מחלות הסרטן השונות, דרכ
 הטיפול, השיקום ואיכות חיים בזמן מחלה ולאחריה.

 עמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן
בעמוד מועלים פוסטים בכל הנוגע למניעת סרטן, 

 אבחון מוקדם ושמירה על אורח חיים בריא
 

http://www.cancer.org.il פורומים בנושאים שונים,  54-באתר קיימים כ
 בניהול מיטב המומחים.

 אוהדים.  11,111 -לעמוד הפייסבוק יש וכ

http://www.cancer.org.il/
http://www.cancer.org.il/
mailto:shirbt@cancer.org.il
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 המוסד
 לביטוח לאומי

 אגף ייעוץ לקשיש

 ברחבי הארץ
בכל סניפי המוסד 

 לביטוח לאומי
. 

בשרות הייעוץ לקשיש מתנדבים גמלאים למען 
ובני משפחותיהם. המתנדבים  קשישים בקהילה 

מגישים להם מידע, סיוע במיצוי זכויותיהם ותמיכה 
רגשית. המתנדבים מקבלים הכשרה במסגרת קורס  
כמו כן ניתנת להם הדרכה שוטפת על ידי העובדים 

 המקצועיים בשרות.
 

www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_
Elderly/Pages/default.aspx 

 

 50-6062055 –עברית 
 50-6062051 –ערבית 
 50-6062050 –רוסית 

 50-6062052 –אמהרית 
 50-6062050 –אנגלית 

 השירות ניתן ללא תשלום.
 –תקשורת ידידותי לקשישים אמצעי 

 ניתוב שיחות לפי מקום מגורים.
 מענה קולי בשפה המבוקשת.

המועמדים להתנדבות מתקבלים לאחר ריאיון 
 אישי והערכה. 

 ידיד
 זכויות מרכזי

 בקהילה

 בריאות ניידת הארץ ברחבי
יום בריאות כולל הגעת ניידת בריאות הנושאת ציוד 

 .השירות את הנותנים מקצוע ואנשי רפואי
במהלך הבדיקות ובסיומם ניתן לקבל הסבר מפורט 

המלצות לטיפול במידת  על תוצאות הבדיקות,
 י אחות מוסמכת."הצורך, וייעוץ והכוונה ע

 

 ,לוריה אירנה
 ובריאות זכויות מרכז מנהלת

550-6605004 
 

mobile@yedid.org.il 

www.yedid.org.il/ 

 

  הקבוצה גודל/בהתאם להיקף תינתן העלות
 .ושעות הפעילות
במסגרת מבצע חודש האזרח תינתן הנחה 

 הוותיק.
חישוב  משקל, ,גובה בדיקת השירות כולל:

BMIוסוכר,  דם כולסטרול, לחץ , בדיקת
 .חמצני( למעשנים חד )פחמןCO בדיקת 

 

 
 מהלב

המרכז הישראלי 
 לנגישות בתקשורת

 
 ברחבי הארץ

 
במהלך חודש האזרחים הוותיקים, חברת "מהלב" 

הרצאות למועדוני זקנים, בתי אבות ומסגרות תערוך 
נוספות. כמו כן יינתן יעוץ אישי בנושא שמיעה 

 ובעיות שמיעה.
 בנוסף, יתקיימו ימי בריאות הכוללים:

 "לעולם של החרשים" –הופעה של אומן אורח 
 ניידת בדיקות שמיעה

 שי אישי יחולק למשתתפים ללא תשלום.
www.mehalev.com 

 

 עופרה ינוביץ

52-0145255 

555-4244522 

 אנה קריימן

52-0145255 

 לינור תורתי

 52-0145255טל' 

linor@mehalev.com 

ההרצאות וימי הבריאות ינתנו ללא תשלום 
 במסגרות מועדוני קשישים, בתי אבות וכו'
חברת "מהלב" תתקין מערכת שמיעה 

באירועי חודש האזרחים הוותיקים, עבור קהל 
הקשישים כפי שמותקנת בתיאטראות, ללא 

 תשלום.
 משמעותיות והסדרים לחברה הנחות

 עם קופות החולים וקרן שיבה טובה.
 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
mailto:mobile@yedid.org.il
http://www.yedid.org.il/
http://www.mehalev.com/
http://www.mehalev.com/
mailto:linor@mehalev.com
mailto:linor@mehalev.com
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 עמותת מילבת

 מרכז ייעוץ ומידע

 
 ברחבי הארץ

ייעוץ מקצועי להתאמת אביזרי עזר לשיפור התפקוד 

והעצמאות בכל תחומי החיים )כולל התנסות אישית 

 ומידע היכן ניתן להשיגם(.

פיתוח בהתנדבות של אביזרי עזר מיוחדים 

במקרים  -אישית ע"י מתנדבי העמותה בהתאמה 

 שבהם לא מצוי מוצר מסחרי מתאים.

 

 

500-002-5550 

milbat@netvision.net.il 

 www.milbat.org.ilאתר 

 

 ללא תשלום.הייעוץ הטלפוני ניתן 

 541₪מפגש ייעוץ אישי )שעה וחצי( בעלות 

 ללא תשלום. –סיור במרכז התנסות והתצוגה 

פיתוח ובניית אביזרי העזר ע"י מתנדבי 

בעלות סמלית של חומרי הגלם  –העמותה 

 בלבד.

 

 תיאום מראש

 

 עמותת מילבת

אפליקציה סלולרית 

למניעת נפילות 

 בגיל המבוגר

 

 

 

 
 ברחבי הארץ

 

אפליקציה סלולרית חינמית בשפות עברית וערבית 

המסייעת לאתר ולטפל במפגעים ובגורמי סיכון 

 לנפילה בבית.

להורדה בחינם ניתן להיכנס לחנות האפליקציות 

 ".MILBAT HOMEבסמרטפון ולכתוב "

 

 

 

 ברגמן-יעל שקד

500-002-5550 

 

milbat@netvision.net.il 

www.milbat.org.il 

 

 

האפליקציה מיועדת לאזרחים ותיקים, לבני 

משפחה )ילדים, נכדים(, לצוותים מקצועיים 

ולמתנדבים המעורבים בפעילות עם אזרחים 

 ותיקים.

ברה לתיאום הרצאה ולקבלת חומר הס

 לחלוקה ניתן ליצור קשר עם יעל.

 

 עמותת מילבת

מאגר המידע על 

אביזרי עזר 

 "עזרים"

 

 

 
 ברחבי הארץ

אתר מידע אינטרנטי המספק מידע עדכני ומפורט על 

אבזרי עזר ופרטים היכן ניתן  51,111-יותר מ

 להשיגם.

 

 

 

 אילת

50-000-25-550 

 

milbat@netvision.net.il 

www.azarim.org.il 

 

 

המידע זמין כשירות לציבור ללא תשלום, 

 בשפות עברית, רוסית וערבית.

ניתן ליצור לקבלת חומר הסברה לחלוקה 

 קשר עם אילת.

 

 

mailto:milbat@netvision.net.il
mailto:milbat@netvision.net.il
http://www.milbat.org.il/
mailto:milbat@netvision.net.il
mailto:milbat@netvision.net.il
http://www.milbat.org.il/
http://www.milbat.org.il/
mailto:milbat@netvision.net.il
mailto:milbat@netvision.net.il
http://www.azarim.org.il/
http://www.azarim.org.il/
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 

 עמותת מילבת

 הרצאות

 
 ברחבי הארץ

 

 – "אנשים יצירתיים וטובים באמצע הדרך"

המתנדבים של עמותה ממציאים אביזרים, כלי נגינה 

ומשחקים מיוחדים שעוזרים לשפר את העצמאות 

 של ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות.

שעוזרים לשפר את איכות  "פטנטים וחידושים

 החיים בגיל המבוגר".

כיצד לבדוק האם הבית בטיחותי,  - "הבית הבטוח"

וכיצד לארגן אותו כדי לשמור על הבטיחות האישית 

ולמנוע נפילות. כל משתתף יקבל במתנה חוברת 

 בדיקה מיוחדת.

אביזרים וטיפים שעוזרים  - "מבשלים איכות חיים"

 יל המבוגר.לבשל באופן עצמאי ונוח בג

 

 

 נחמה איתמר

500-002-5550 

 

nehamae@milbat.org.il 

www.milbat.org.il 

 

ההרצאה מוצעת ללא תשלום במסגרת חודש 

 האזרח הוותיק ומיועדת ל:

  אזרחים ותיקיםמועדוני 

 )לא מרכזי יום לקשיש(.

 בני משפחה 

  קבוצות של מתנדבים המסייעים

 לקשישים.

 שעה. –משך ההרצאה 

 ניתן להזמין בשפות עברית וערבית.

 מספר האירועים מוגבל.

 

 

 

 

 עמותת מילבת

"סדנא של משחקי 

 חשיבה וחברה"

 
 ברחבי הארץ

 

סדנא מיוחדת של פעילות פנאי עם משחקי חשיבה 

וחברה ייחודיים, המסייעים לשפר מיומנויות 

 מוטוריות וקוגניטיביות של בני הגיל המבוגר.

 הסדנא מיועדת ל:

 מועדוני אזרחים ותיקים 

 מרכזי יום לקשיש 

  אירועים משותפים עם בני נוער מתנדבים
 ונכדים.

 
 

 

 

 נחמה איתמר

 50-000-25-550טלפון: 

 

nehamae@milbat.org.il 

www.milbat.org.il 

 

במסגרת חודש האזרח ₪ 11עלות הסדנא 

 הוותיק.

 שעה וחצי. –משך הסדנא 

מספר הסדנאות מוגבל, על בסיס כל הקודם 

 זוכה.

המגיע  הסדנה מועברת על ידי צוות מילבת

למועדון עם מגוון מתקני פנאי שפותחו ע"י 

מרפאים בעיסוק מעמותת מילבת עבור 

 קשישים.

 

mailto:nehamae@milbat.org.il
mailto:nehamae@milbat.org.il
http://www.milbat.org.il/
http://www.milbat.org.il/
mailto:nehamae@milbat.org.il
mailto:nehamae@milbat.org.il
http://www.milbat.org.il/
http://www.milbat.org.il/
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 משגב לקשיש

 
ברחבי ירושלים 

 בלבד

 
העמותה מקיימת ביקורים בבתי אזרחים ותיקים 
 בירושלים ומבצעת פעולות למען הבטיחות בבית:

  הרכבת מעקי בטיחות, מאחזים ועוד.

 

 שושי הורוביץ
 (5 )שלוחה 50-6050000
 

shoshi@misgav-

lakashish.org 

 

 
 הביקורים והתקנת המאחזים והמעקים

 ללא תשלום.
 
 

 תיאום מראש
 

 
 משגב לקשיש

 
 
 

 
 ירושלים

 מרכז העמותה
 רחוב

 22בני ברית 
 

 
 לניצולי שואה בנושאים: מוקד מידע וסיוע

 הגדלת זכויות, הטבות, פיצויים,
 גם למי שלא פנה לקבלת מענק.

 
 

 
 משגב לקשיש
50-6050000 

 
office@misgav-

lakashish.org 

 

 
 השרות חינם

 ניתן בימי שני ע"י
 מתמחים בזכויות לנצולי שואה.

 תרגום לאנגלית וגרמנית.
 

 

 ירושלים לקשישמשגב 
 מרכז העמותה

 רחוב
 22בני ברית 

 
 

עמותת משגב לקשיש מתמחה בתמיכה למשפחות 
 המטפלות בחולי אלצהיימר ודמנציה

 גילה טרופ
 (1)שלוחה  50-6050000
 

trop.aviad@gmail.com 
 

הנחיה ולימוד ערכות המתאימות לחולי 
 אלצהיימר.

 הפעילות ללא תשלום
 

 תיאום מראש
 

 
 עזר מציון

 
 ברחבי הארץ

 
מילוי משאלות ייחודיות של אזחים ותיקים סיעודיים 

 ליעדים שייקבעו בתאום עם האזרח הוותיק.
 

www.ami.org.il 
 

 

 מוקד להזמנות

1-455-45-05-25 

 

1800siud@ami.org.il 

 

 
  הפעילות ללא תשלום.

mailto:shoshi@misgav-lakashish.org
mailto:shoshi@misgav-lakashish.org
mailto:office@misgav-lakashish.org
mailto:office@misgav-lakashish.org
mailto:trop.aviad@gmail.com
mailto:trop.aviad@gmail.com
http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:1800siud@ami.org.il
mailto:1800siud@ami.org.il
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 עזר מציון

מרכז "ציפורה 
פריד" לתמיכה 

וסיוע לבני משפחה 
המטפלים בחולי 

 אלצהיימר

 
 ברחבי הארץ

 

 בין השירותים הניתנים במרכז:

 . תמיכה וייעוץ טלפוני למשפחות מכל רחבי הארץ.5

 פגישות פרטניות של עו"ס עם בני המשפחה.. 2

. ארגון ערבי וימי עיון לבני המשפחה המטפלים 4

 במוקדים השונים.

. ימי עיון לצוותי טיפול העובדים עם קשישים 8

 דמנטיים.

. הפעלת קבוצות תמיכה וסדנאות שונות לבני 1
 משפחה מטפלים.

 

http://www.ami.org.il 
 

 
 מוקד ארצי

502-2156456 
 

merkaztzzipora@ami.org.il 

 
 השירות במרכז "ציפורה פריד"

 ניתן ללא תשלום.
שונים ברחבי המרכז מפעיל סניפים באזורים 

הארץ. הפניה לעובדות הסוציאליות בסניפים 
השונים מתבצעת באמצעות פניה טלפונית 
 למוקד הארצי או באמצעות אתר האנטרנט

 
 עזר מציון

תכנית חיל לקידום 
בריאות בגיל 

 השלישי

 
 נתניה

 

 הפעלת תכניות מקדמות בריאות בגיל השלישי.

סדנאות חוסן זהב לחיזוק החוסן האישי 

 וההתמודדות עם אתגרי הזקנה.

 הרצאות וימי קידום בריאות

 

www.ami.org.il 
 

 ענת גולני, רכזת התכנית
550-5010402 

 
chail-project@ami.org.il 

 
 
 

 ניתן ללא תשלוםהשירות 
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן להתנדב

 
 עזר מציון

מרכז בריאות לגיל 
 השלישי

 

 בני ברק
 
 
 

 

 מגוון חוגי פעילות גופנית לבני הגיל השלישי

 

www.ami.org.il 
 

 
 טובה עמר

114-4111451 
 

goodhealth@ami.org.il 
 

 
 לגברים ונשים בהפרדה בעלות מסובסדת

http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=2955
http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=2955
mailto:merkaztzzipora@ami.org.il
mailto:merkaztzzipora@ami.org.il
http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:chail-project@ami.org.il
mailto:chail-project@ami.org.il
http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:goodhealth@ami.org.il
mailto:goodhealth@ami.org.il
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 עזר מציון

איחוד  -אשנ"ב
שירותים לניצול 

 בבית
 לניצולי שואה

 
 
 

 
 בני ברק

 
. תכנית יחודית להפעלת ניצולי שואה מרותקי בית 

העשרה בתחומי הפעלה שונים: פעילות גופנית, 
תורנית, תרבותית וחברתית, תרפיה ע"י מוסיקה 

 ועוד.
 

www.ami.org.il 
 
 
 

 עו"ס אילת גברא
502-2156400 
550-5451512 

 בני קלנר
555-5111166 

 
kelbeni@ami.org.il 

השירות לניצולי שואה מרותקי בית 
 ניתן ללא תשלום -המתגוררים בעיר בני ברק 

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן להתנדב

 
 עזר מציון

ערכת קשרים 
 וכישורים

  בני ברק

עבודה פרטנית בבתים עם אנשים המצויים בתחילתו 

במטרה לשמור  של תהליך של ירידה קוגניטיבית

ולשפר יכולות קוגניטיביות באמצעות ערכת פעילות 

 .ייחודית שפותחה ע"י עמותת עמדא

 

www.ami.org.il 
 

 

 

 
 עו"ס ג'ני חזיזה
502-2154452 

jeny@ami.org.il 
 

השירות מיועד לחולי אלצהיימר/דמנציה 

בשלבים הראשוניים של המחלה וניתן 

באמצעות מתנדבים המגיעים לסדרה של 

כעשרה מפגשי פעילות עם הערכה בבית 

 החולה.

 השירות ניתן ללא תשלום

 

 

 
 רחובות

 

 ורדה כהנא
502-2154405 

kahanavarda@ami.org.il 

 
 תל אביב

 

 עו"ס בלהה שלזינגר
502-2152441 

bilhas@ami.org.il 

 עו"ס עדי קרבל פתח תקווה רה"ע
03-5745817 

http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:kelbeni@ami.org.il
mailto:kelbeni@ami.org.il
http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:jeny@ami.org.il
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 הערות איש קשר אופי הפעילות הפעילות מיקום שם  הגוף

 
 עזר מציון

תכנית חיל לקידום 
בריאות בגיל 

 השלישי

  פתח תקווה
 
 בריאות בגיל השלישי.הפעלת תכניות מקדמות 

 קבוצות הליכה, הליכה נורדית, ופטאנק.
סדנאות מגוונות בנושאי קידום בריאות ואיכות חיים 
בגיל השלישי בנושאים: גידול ושימוש בצמחי מרפא 
ותבלין, שימור מיומנויות זיכרון, שינה, תקשורת בין 

 אישית, צרכנות נבונה, תזונה וחוסן זהב.
 

www.ami.org.il 
 

 אפרת ולדמן, רכזת התכנית

114-4111451 

112-1185414 

 

efratv@ami.org.il 

 

 
השירותים ניתנים ללא תשלום במגוון 

 מועדונים ומתנ"סים ברחבי העיר פתח תקווה.
 הרצאות וימי קידום בריאותכמו כן, 

 ברחבי העיר.
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן להתנדב

 
 

 

 עזר מציון
מרכז העצמה לגיל 

 השלישי

  בני ברק
 קבוצות הליכה לנשים בפארק הלאומי -

ערבי/ ימי עיון להגברת מודעות לבריאות 
 בקרב בנות הגיל השלישי.

הכשרת מתנדבות להעברת סדנאות  -
 הקשורים לקידום בריאות.בתחומים שונים 

 הפעלת סדנאות שונות -
 

www.ami.org.il 
 

 אילת גברא

114-4111428 

112-1411154 

 

chail@ami.org.il 

 

 

 ₪ 51בעלות סמלית של 
 למשתתפת לכל מפגש

 ציבור האזרחיות הוותיקות מוזמן להתנדב

 
 על"ה

 
 ברחבי הארץ

 
גיוס מתנדבים והכשרתם למתן סיוע לאזרחים 
וותיקים לקויי ראייה. שירות ההתנדבות יכלול: 

הקראות, סיוע וליווי ביציאות מהבית לביצוע פעולות 
 שונות כגון: פעילות פנאי ותרבות, סידורים בבנק וכו'.

 
 

 

 משרקי משה

555-0601054 
 
lcb-

mashraki@savion.huji.ac.il 
 

 
שירות ההתנדבות ניתן ללא תשלום. תיגמול 
 והכשרת המתנדבים באמצעות עמותת על"ה.

ניתן להפנות לעמותת על"ה זקנים לקויי 
 ראייה המוכרים לכם.

 
 

 

http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:efratv@ami.org.il
mailto:efratv@ami.org.il
http://www.ami.org.il/
http://www.ami.org.il/
mailto:chail@ami.org.il
mailto:chail@ami.org.il
mailto:lcb-mashraki@savion.huji.ac.il
mailto:lcb-mashraki@savion.huji.ac.il
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
אל  תשליכני 

 לעת זקנה

 
 ברחבי הארץ

 
 השירות כולל:

 יעוץ מקצועי על בתי אבות.
 .ליווי למקומות המומלצים ע"י צוות החברות

 המשפחה בשלביביקורים ומעקב עם 
 התאקלמות המבוגר במסגרת החדשה.

אזרחים סיוע במימוש זכויות )ע"פ חוק( של ציבור ה
 ומשפחותיהם.הוותיקים 

 פתרונות מידיים לאשפוז, החלמה ושיקום.
 

 
 אליזבת סלע -ועצי זהב י

1-800-80-90-90 
550-0071454 

contact@yzahav.com 
 

 סילבי לאופר - כל הדרך תך לאורךא
550-0700264 

 אורי לאופר
550-0552415 

 
 דנחי דוד - יד לקשיש

550-0500254 
www.yad-lakashish.co.il 

danhai@inter.net.il 

 
 חיה רמתי - פתרונות לגיל השלישי

550-4056040 
ramatido@017.net.il 

ramatido@netvision.net.il 
 

 
 השירות ניתן

 האזרחים הוותיקיםלציבור 
 ללא תשלום

 
 ארגופיטנס

 
 רחבי הארץ

 
ייעוץ ארגונומי אישי הכולל סידור סביבת העבודה, אבחון ולימוד 

 יציבה נכונה.
 

www.ergofitness.co.il 

 
 יפעת לוי

1-455-555-441 
yifat.levy@gmail.com 

 
 ש"ח כולל מע"מ 922עלות הייעוץ 

יועד למניעת וטיפול בכאבי גב, הייעוץ מ
 ר וכתפיים.צווא

mailto:contact@yzahav.com
mailto:contact@yzahav.com
http://www.yad-lakashish.co.il/
http://www.yad-lakashish.co.il/
mailto:danhai@inter.net.il
mailto:danhai@inter.net.il
mailto:ramatido@017.net.il
mailto:ramatido@017.net.il
mailto:ramatido@netvision.net.il
mailto:ramatido@netvision.net.il
http://www.ergofitness.co.il/
http://www.ergofitness.co.il/
mailto:yifat.levy@gmail.com
mailto:yifat.levy@gmail.com
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 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
ג'וינט ישראל 

 אשל

 
 ברחבי הארץ

 

 
 /חוברות/עלוניםסרטים ועשרות ספרים 022-לאשל כ

 העוסקים בכל ההיבטים של תהליך הזקנה וההזדקנות
 ומתאימים לאנשי מקצוע, בני משפחה ולאזרחים הוותיקים עצמם

 רשימת הספרים והסרטים נמצאת באתר אשל
 

http://www.eshelnet.org.il/ 

 
 אלון ענתבי

50-6554500 
allona@jdc.org 

 
 סימונה דוד

50-6554551 
simonad@jdc.org 

 

 
מחיר מ 92%במהלך החודש תינתן הנחה 

 .הקטלוג
ניתן לקיים ללא עלות "ימי סרטים" בהם 

 .יוקרנו סרטי אשל )בתיאום עם אלון(
 

 
האגודה 

הישראלית 
לגרונטולוגיה 

 )ע"ר(

 
 ברחבי הארץ

 
האגודה הישראלית לגרונטולוגיה משמשת כמסגרת על לאנשי 
 מקצוע ומוסדות אקדמיים ומחקריים העוסקים בתחום הזקנה.
האגודה מוציאה לאור כתב עת מדעי "גרונטולוגיה" ומקיימת 

 .כנסים מקצועיים ברחבי הארץ

 
www.gerontology.org.il 

 
 רותי לוי, מזכירת האגודה:

52-5254161 
 22222, קרית אונו 9032ת.ד. 

 
igs@netvision.net.il 

 

 
 מידע נוסףניתן לקבל 

 דרך אתר האינטרנט
 של האגודה.

 
 

 
המוסד לביטוח 

 לאומי
אגף ייעוץ 

 לקשיש

 
בכל סניפי 

המוסד 
לביטוח 

 לאומי

 
 פניות טלפוניות

ניתן לקבל שירות גם באמצעות פניה טלפונית אל מחלקות הייעוץ 
בסניפים. כמו כן מתקיימות באופן שוטף פניות  אזרחים וותיקיםל

טלפוניות יזומות שבאמצעותן מתעניין המתנדב במצבו האישי של 
 בקהילה, בשלבי חיים שונים. המתנדב גם מציע עזרה הקשיש

 ותמיכה אישית לקשיש במקרה הצורך.
 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderl
y/Pages/default.aspx 

 

 
 מוקד טלפוני:

 50-6062055 –עברית 
 50-6062051 –ערבית 
 50-6062050 –רוסית 

 50-6062052 –אמהרית 
 50-6062050 –אנגלית 

 
 השירות ניתן ללא תשלום.

 –אמצעי תקשורת ידידותי לקשישים 
 ניתוב שיחות לפי מקום מגורים.
 מענה קולי בשפה המבוקשת.

 

http://www.eshelnet.org.il/
mailto:allona@jdc.org
mailto:simonad@jdc.org
mailto:simonad@jdc.org
http://www.gerontology.org.il/
mailto:igs@netvision.net.il
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
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 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
המוסד לביטוח 

 לאומי
אגף ייעוץ 

 לקשיש
 

 
בכל סניפי 

המוסד 
לביטוח 

 לאומי

 
 הייעוץ לקשיש מתקבלת קבלת קהל של הקשישיםבמחלקות 

 על ידי מתנדבים גמלאים לצורך:
 סיוע במילוי טפסים, הסברה, אוזן קשבת, ייעוץ וסיוע

 במיצוי זכויות ותמיכה אישית ורגשית.
 

המתנדב היועץ מסייע לקשיש במיצוי זכויותיו במסגרת הביטוח 
השירותים הלאומי ובמימוש ההטבות להן הוא זכאי במסגרת 

 והמוסדות השונים בקהילה.
 ייעוץ בעניינים אישיים:

ניתן לקשישים בשלבים השונים של חייהם בעת מעברים 
ומשברי פרישה מהעבודה ושינויים במצב אישי, תפקודי 

 .ומשפחתי
 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elde
rly/Pages/default.aspx 

 
 מוקד טלפוני:

 50-6062055 –עברית 
 50-6062051 –ערבית 
 50-6062050 –רוסית 

 50-6062052 –אמהרית 
 50-6062050 –אנגלית 

 
 השירות ניתן ללא תשלום.

 –תקשורת ידידותי לקשישים  אמצעי
 ניתוב שיחות לפי מקום מגורים.
 מענה קולי בשפה המבוקשת.

 

 
המוסד לביטוח 

 לאומי
מרכז התמיכה 
 והמידע הארצי
שירות הייעוץ 

 לקשיש

 
 ברחבי הארץ

 
 המרכז נותן מידע וסיוע בנושאים הבאים:

 מיצוי זכויות בביטוח הלאומי,
)רווחה,  אזרחים הוותיקיםמידע על שירותים בקהילה הניתנים ל

 מרכז יום, קהילה תומכת, ארוחות מוכנות, הנחות ועוד(
 מתן ייעוץ במגוון נושאים הרלוונטיים לגיל המבוגר

 תמיכה ואוזן קשבת

 
 מוקד טלפוני:

7676* 

 
השירות ניתן ע"י מתנדבים שעוברים 

 הכשרות מקיפות.

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
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 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
המשרד לשוויון 

 חברתי
 *4405מוקד 

לפניות אזרחים 
ותיקים: בירור 
זכויות אזרחים 
ותיקים וניצולי 

 שואה

 
 ברחבי הארץ

 
ותיקים ועל ידי המשרד לאזרחים  9224* הוקם בשנת 4482מוקד 

תיקים ובמטרה להוות כתובת מרכזית לקבלת פניות של אזרחים ו
ובני משפחותיהם ולמתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים 

לציבור האזרחים הוותיקים. צוות המוקד כולל וההטבות המגיעים 
תיקים וניצולי ויועצים, רכזים ומוקדנים המטפלים בפניות אזרחים ו

שואה בתחומים שונים: זכויות האזרח הוותיק, ביטוח לאומי, 
בריאות, דיור, ביטוח ופנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, 

 האזרח הוותיק.תרבות, פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום של 
 

http://www.shivyon.gov.il 
 

 
 דרכים ליצירת קשר עם המוקד

 1-000-4405 או* 4405 טלפון
 50-5655520 פקס

בני  9229כתובת למכתבים: ת.ד. 
 2229822ברק מיקוד 

 
infovatikim@pmo.gov.il 

 

 
השירות ניתן ללא תשלום ומיועד לכלל 
האזרחים הוותיקים. המוקד נותן מענה 

 ה' -טלפוני בימים א' 
 בין השעות

 92:22ועד  4:22
 

 
חבורת חסרי 

 מנוח
 מדיה תקשורת

 

 
 פתח תקווה

 
 הקהילתית: תושבים משדרים בערוץ הטלוויזיה

 אפשרות להכנת
 כתבה לערוץ הטלוויזיה המקומית.

 סיפור אישי ומרתק
 של גמלאים בתחומים שונים.

 

 
 יהודה גפשטיין
550-0400275 

 
gibshdi@zahav.net.il 

 
 גמלאי עם סיפור מיוחד,

 מוזמן לפנות אל איש הקשר.
 תשלום.הכנת הכתבה ללא 

 

 
 יד ושם

פרויקט איסוף 
שמות קורבנות 

 השואה

 
 ברחבי הארץ

 "תרומת הזיכרון האישי להנצחה לאומית". –"לכל איש יש שם" 
 פעילות: מתנדבים מטעם יד ושם

 יגיעו לניצולי שואה ולבני דורם ולבני משפחותיהם,
 במטרה לעזור להם למלא דפי עד לזכר יקיריהם שנספו בשואה.

 
http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp 

 
רכזת פעילות  – שרה ברקוביץ

 ארצית
שמות קורבנות  פרויקט איסוף

 השואה
50-6002454 

 
sara.berkowitz@yadvashem.or

g.il 

 
 הפעילות דורשת הכנה ותיאום מראש
 עם איש קשר מטעם המוסד/ארגון.

 ללא תשלום.
 

http://www.shivyon.gov.il/
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
mailto:gibshdi@zahav.net.il
http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp
http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp
mailto:sara.berkowitz@yadvashem.org.il
mailto:sara.berkowitz@yadvashem.org.il
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 מוקד

 114 מצוקה
 -חיוג אחד 

 לבד ואתם לא

 
 ברחבי הארץ

 
הכוונה, מוקד טלפוני ארצי של  משרד הרווחה הנועד לספק: 
 תיווך וטיפול ראשוני במצבי חירום ומצוקה.

הכוון ומידע בתחומי רווחה ושירותים חברתיים במגזר 
 )עמותות, מלכרי"ם(. הממשלתי והציבורי ובמגזר השלישי

 
 חייגו חינם:

114 
 

 שיחת הטלפון ומתן המידע ללא תשלום.
 שעות ביממה. 98המוקד פועל 

שבעה ימים בשבוע בשפות: עברית, 
 ערבית ורוסית.

 ה-עובד סוציאלי נוכח בימים א
 .4:22-92:22בין השעות 

 

 
מרכז ידע לחקר 

הזדקנות 
האוכלוסייה 

 בישראל

 
 

 
 מרכז הידע אנו מזמינים אותך לעשות שימוש באתר

הכולל מאגרי נתונים  לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
 ישראל. – SHAREמאגר ביבליוגראפי ופרויקט  סטטיסטיים,

 
http://igdc.huji.ac.il 

 
 דניאלה פסקל
50-5445551 

 
igdc@savion.huji.ac.il 

 
האתר פתוח ופעיל והשימוש בו ללא 
תשלום. מרכז הידע עורך סדנאות 

 מוש במערכות הקיימותוהדרכות שי
 באתר המרכז.

 המידע ניתן ללא תשלום, כשירות לציבור

 
 אשל-רעות

 מרכז מידע

 
 ברחבי הארץ

 
ע"י אנשי  ולבני משפחותיהם תיקיםאזרחים וייעוץ ומתן מידע ל

 מחים, המתמרכזים הפזורים בכל הארץ 28-מקצוע מ
 התמודדות עם בעיות זקנה, מימוש זכויות, שירותים נושאים:ב

 קהילתיים, שיקום, סיעוד וגריאטריה.
 

www.reutheshel.org.il 
 

 
 מוקד טלפוני:

1-700-700-204 
 

infocenter@reuth.org.il 

 
 .המידע ניתן ללא תשלום

עברית, ערבית,  :ותבשפהשירות ניתן 
 .רוסית ואנגלית

מענה ייעודי למגזר החרדי ולמגזר קיים 
 .ההתיישבותי

 
 

 
 אשל-רעות

 אינטרנטאתר 
משפחה -'רעות

 מטפלת'
 

 
 ברחבי הארץ

 
 באדם המבוגרמידע מעודכן בנוגע לטיפול 

, זכויות ושירותים בקהילה ,י אבות)חוק סיעוד, עובדים זרים, בת
 מאת עמותות רעות ואשל ג'וינט ישראל. משפטי ועוד(יעוץ 

 
 

 
www.reutheshel.org.il 

  בגוגל:חפש  או
 רעות משפחה מטפלת

 
 '.אשל-אתר הבית של מרכז מידע 'רעות

 טפסים, פורומים, סרטים, מאמרים 022
 .און לייןייעוץ  - ןוכ

 .עברית ,אנגלית וערבית :האתר בשפות
 

http://igdc.huji.ac.il/
http://igdc.huji.ac.il/
mailto:igdc@savion.huji.ac.il
mailto:igdc@savion.huji.ac.il
http://www.reutheshel.org.il/
http://www.reutheshel.org.il/
mailto:infocenter@reuth.org.il
mailto:infocenter@reuth.org.il
http://www.reutheshel.org.il/
http://www.reutheshel.org.il/
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
ה בשיתוף ”על

השירות לעיוור, 
אגף השיקום, 
משרד הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 
 ברחבי הארץ

 
 תחנות המידע ללקויי ראייה ועיוורים בישראל.

תחנות המידע ללקויי ראייה נועדו להעניק שירותי יעוץ והכוונה 
וכן לסייע במציאת דרכים לשמירה לקבלת שירותי שיקום בקהילה 

על חיים עצמאיים. כמו כן, ניתן לקבל מידע אודות זכויות, הטבות, 
 הנחות, אביזרי עזר, פעילות פנאי ועוד.

 
 

 
 ארי גרינברג

555-7556155 
 מוקד טלפוני:

 52-6272724 עברית
 52-6272724 ערבית
 52-6272724 רוסית

 1522-6445575 פקס:
 

tahanotinfo@gmail.com 

 
מרפאות  92-תחנות מידע ב 92קיימות 

עיניים בבתי חולים ומרפאות ברחבי 
 הארץ.

קיימים שלושה קווי מידע טלפוניים 
 בעברית, בערבית וברוסית.

 השירות ללא תשלום.
 
 

 
בשיתוף  ה”על

השירות לעיוור, 
אגף השיקום, 
משרד הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 
 ברחבי הארץ

 
 הגשת בקשה לתעודת עיוור.

תחנות המידע ללקויי ראייה מסייעות בהגשת בקשה לתעודת 
וכן יוצרות קשר עם מגיש הבקשה על מנת לסייע לו במיצוי  עיוור,

 זכויותיו.
 

 
 :טלפון לבירורים
50-5445045 
50-5441455 

 1522-6445575פקס: 
 

t.aleh@bezeqint.net 
 

את הבקשה יש לשלוח לפקס המופיע 
במודעה. יש למלא את כל הפרטים 

האישיים על גבי הטופס ולהחתים את 
 רופא העיניים.

 השירות ללא תשלום
 

 
 עמותת ער"ן

 
עזרה ראשונה 
 נפשית )ע"ר(

 

 
 ברחבי הארץ

 
עמותה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט. 

המטרה של ער"ן היא להגיש סיוע רגשי ראשוני באמצעות הטלפון 
 שעות ביממה, כל ימות השנה. 98ובאינטרנט, לאנשים במצוקה, 

 השרות אנונימי וזמין ומאפשר לכל אחד לפנות לער"ן בכל שעה,
 ללא צורך להזדהות.

 
www.eran.org.il 

 

 
 1051חייגו לסיוע 

 ימים, מכל טלפון. 3שעות,  98
 

 קו סיוע לניצולי שואה ובני
 משפחותיהם

1-455-00-1051 

 
 השירות ללא תשלום.

בער"ן פועל קו לאוכלוסייה הכללית וכן 
ה הרוסית, קו קווים ייעודים: קו בשפ

בשפה הערבית, קו לחייל, קו לניצולי 
שואה ומענה אינטרנטי הממוקד בבני נוער 

 ובצעירים.
 

 

mailto:tahanotinfo@gmail.com
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אגודת
 מורי
 הדרך

 
 הארץ ברחבי

 
, איכות חיים, פעילות טיולים וסדנאות בנושאי צמחי מרפא

 ...מוצרי בריאות מהחי ועוד, פעילות מתואמת, סביבה

 
  משה

054-4991800  
03-6186411  

 
moshe@itga.org.il 

 

 
  53-033₪ – למשתתף הפעילות עלות

 .הפעילות באופי התלויהעלות 
ות הראשונ הפעילויות לשניהדרכה חינם תינתן 

 שיוזמנו.
 זוכה. –כל הקודם 
 

 
 -ג'וינט ישראל אשל

 הליכה בגיל
 צעדות

 
 ברחבי הארץ

 
התכנית מעודדת יישובים ו/או עמותות לארגן צעדות 

 .מקומיות/אזוריות לאוכלוסייה המבוגרת
 

www2.jdc.org.il/he 

 פזית חממי
50-6557626 

 
pazitha@jdc.org 

ניתן לקבל סיוע כספי לארגון צעדות מקומיות או 
 אזוריות לאוכלוסייה המבוגרת.

 יש לבקש אישור מראש לקבלת הסיוע.
 מפורסם "קול קורא" לשטח בתחילת שנה.

 
 -ג'וניט ישראל אשל
 תכנית טניס שולחן

 
 ברחבי הארץ

 
התכנית מסייעת ליישובים לפתח פעילות טניס שולחן 

 לאוכלוסייה המבוגרת כבילוי שעות פנאי.
 

www2.jdc.org.il/he 
 
 

 
 אילת דגן ירקוני
50-655-7626 

 
ayeletda@jdc.org 

 
 

 
 הסיוע של ג'וינט ישראל כולל: 

ארגון ומימון השתלמות לנאמני טניס שולחן  .0
 ביישוב.

 סיוע ברכישת ציוד בסיס.  .2
 ארגון תחרויות אזוריות. .5

 

 
ג'וינט ישראל אשל  
 -והחברה למתנ"סים

 פטאנק
 )כדורת צרפתית(

 
 ברחבי הארץ

 
כפעילות בילוי שעות שובים לפתח פעילות פטאנק סיוע ליי

 פנאי למבוגרים.
ומשרד  שויון חברתיהמשרד לקיימת ליגת פטאנק במימון 

ומתקיימות תחרויות ארציות בסיום מחוזות,  6-הספורט ב
 הליגה.

 
www2.jdc.org.il/he 

 

 
 אילת דגן ירקוני
50-6557626 

 
ayeletda@jdc.org 

 
 הסיוע כולל:

מימון השתלמות לנאמנים ע"י מדריכי  .0
 התאחדות הפטאנק.

 מתן ציוד ראשוני הדרוש למשחק ליישוב. .2

mailto:moshe@itga.net.il
mailto:moshe@itga.net.il
http://www2.jdc.org.il/he
mailto:pazitha@jdc.org
mailto:pazitha@jdc.org
http://www2.jdc.org.il/he
mailto:ayeletda@jdc.org
mailto:ayeletda@jdc.org
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mailto:ayeletda@jdc.org
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 -ג'וינט ישראל אשל

 כדורשת זהב לנשים

 
סיוע ליישובים לפתח פעילות כדורשת כבילוי שעות פנאי  ברחבי הארץ

 .לנשים מבוגרות
 

www2.jdc.org.il/he 
 
 

 אילת דגן ירקוני
50-655-7626 

 
ayeletda@jdc.org 

 
 

 
 הסיוע של ג'וינט ישראל אשל כולל:

ע"י מדריכי  נותמימון השתלמות לנאמ .0
 .מקצועיים

 .מתן ציוד ראשוני הדרוש למשחק ליישוב .2
תפות בתחרויות המאורגנות ע"י השת .5

 ת.נמאמ
 

 
 -ג'וינט ישראל אשל

עמיתי קידום 
  בריאות

 )לשעבר תכנית חיל(

 
תכנית המכשירה מתנדבים מבוגרים להעביר סדנאות  ברחבי הארץ

 בנושאים מגוונים של קידום בריאות.
 

www2.jdc.org.il/he 

 יעל רוקף
50-655-7626 

 
yaelr@jdc.org 

ניתן לקבל מידע על הנושאים, תאריכים ומיקום 
 ההכשרות במשרדי אשל. 

מבוגרים להכשרות כמן כן, ניתן לצרף מתנדבים 
 אזוריות.

 
הומור ובריאות 

 הנפש

 
 ברחבי הארץ

 
חיים ללא הומור הם חיים   -" הומור ובריאות הנפש"

המובילים לדיכאון ומחלות. כל מצב ניתן לראות דרך חיוך, 
 חוכמה ואופטימיות. מצבים בחברה ובמשפחה

 המסתיימים בחיוך, ויתור וחסד.
 
 

 

 ד"ר ארנון לויתן
555-5536206 
52-6706450 

 
levitanar@012.net.il 

 

 
הוצאות לא כולל מע"מ ו₪ 333 – עלות הרצאה

על פי המרחק וזמן הגעה  הנקבעים הנסיע
 למקום.

 במצגות, תמונות וסיפורים מןה מלוו הההרצא
 החיים, הספרות והשירה.

 )ברשות המרצה מקרן להקרנת מצגות(.
 

 
 לא נפסיק לשיר

 
 טיולים
  מזמרים

 הארץ ברחבי
 

  שירה בציבור
 אזור השרון

 

 
 טיולים מזמרים בליווי אקורדיון ושירונים.
 שירה בציבור בליווי אקורדיון ושקופיות.

 
http://lonafsiklashir.co.il/ 

https://he-il.facebook.com/lonafsiklashir 

 
 שבתאי פיקר

577-3206722 
550-2005620 

 
Shabtaip1@gmail.com 

 עלויות:
 מע"מ.₪ + 033 –מזמר  טיול

 מע"מ. ₪ +033 – שעה וחצי -שירה בציבור 
 (בלבד נתניה ועמק חפר )מחירים לאזורי

 
 

http://www2.jdc.org.il/he
mailto:ayeletda@jdc.org
mailto:ayeletda@jdc.org
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mailto:levitanar@012.net.il
http://lonafsiklashir.co.il/
http://lonafsiklashir.co.il/
https://he-il.facebook.com/lonafsiklashir
https://he-il.facebook.com/lonafsiklashir
mailto:Shabtaip1@gmail.com
mailto:Shabtaip1@gmail.com


 
 אורח חיים בריא ופעיל

 
 

50 
 והשירותים החברתיים.מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה , ברהם איבגיא
  MOLSA.GOV.IL :המשרד אתר  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206ייד נ, 5545005-50 טל

 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
להקת המחול 

 הקיבוצית

 
כפר המחול 
בגליל, קיבוץ 
געתון, מועצה 
אזורית מטה 

 אשר.

 
ביקור חוויתי הכולל סיור מרתק בכפר המחול, צפייה במופע 

בחזרה ושיחה עם צפיה  של להקת המחול הקיבוצית,
 ומנהל הלהקה. הרקדנים

ניתן לשלב ביקור בשיכר געתון, לטעום ליקר פירות ולשמוע 
 על ההסטוריה של המקום.

ניתן להוסיף ביקור במפעל הזכוכית של האמן דני קלדרון, 
 סיור בפס הייצור ומפגש עם האמן.

 
http://www.kcdc.co.il/tourism 

 

 
 איילת גז

550-0453420 
 

ayelet@kcdc.co.il 
 
 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 56₪ –סיור מודרך וצפייה בחזרה של הלהקה 
 01₪ – עלות ביקור במפעל הזכוכית
 .שעות שלושאורך הפעילות: שעה וחצי עד 

 .מיועד לקבוצות
 .שבת-מתאים לכל השנה כולל שישי

 
 תיאום מראש

 
 

 
"מוסיקה ותנועה 
 לבריאות האדם"

 
 ברחבי הארץ

 
 
 

 
וסיקה תוך שימת מ . הפעלת הגוף והנשמה בתנועה בליווי0

 דגש על שוויון הזדמנויות של המשתתפים בפעילות לא
 תחרותית.

 או פסנתר ע"פ הקיים.בליווי אקורדיון  . שירה בציבור2
 
 

 

 
 לויתן-דליה רוזנטל

555-5536566 
52-6706450 

 
levitanar@012.net.il 

 
 

 
 :מע"מ לא כולל ,עלויות

 533₪ –יעור בתנועה בליווי מוסיקה ש
מהמחיר  33%שזה ₪, 333 –שירה בציבור 

תוספת  מחוץ לתל אביב, יםלאיזור .הרגיל
 מת"א. תשלום ע"פ מרחק נסיעה

 דקות. 53-33אורך שיעור בין 
 

 
 מידע כחול לבן

 
 ברחבי הארץ

 
 תוכן וחוויה ישראלית:

 מורשת בתחומים של שיעורים, הרצאות, אירועים וסדנאות,
התמחות בפיתוח  קרב, התיישבות, סוגיות ביטחון ומדינה,

 תוכן ללקוח.
 .התאמהמארז "הלב הישראלי" עם אפשרות 

 
 יאיר גלאור

550-6027045 
53-7705707 

 
ygalor@israelinfo.org 

 
 מהמחירון הרגיל  23%הנחה של תינתן 

 האזרח הותיקלחודש 
  www.israelinfo.org 

http://www.kcdc.co.il/tourism
http://www.kcdc.co.il/tourism
mailto:ayelet@kcdc.co.il
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mailto:levitanar@012.net.il
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
מינהל קהילתי גינות 

 העיר
תוכנית לימודי בוקר 

 גיל"-"אל

 
 ירושלים

עמק רפאים 
21, 

 

ואורח חיים בריא:  נפש, ספורט-מגוון רחב של פעילות גוף
צ'י, ריקודי בטן, -הליכה נורדית, טאי פלדנקרייז, פילטיס, יוגה,

 נכונה ועוד... תזונה
 

http://www.ginothair.org.il 

 עליזה מלול
 מנהלת תחום הגיל השלישי

550-6655642 
 

aliza@ginothair.org.il 

 מקצועיים!מורים עם  יקום מרכזי ונגישמ
 מחירים מיוחדים לגמלאים!

 אזרח הוותיק!הטבה מיוחדת לחודש ה
 הנחה על דמי הרישום 03%

 )יש לבקש ההטבה במועד ההרשמה(

 
 מרכז נא לגעת

 
 נמל יפו

 
 מרכז תרבות ייחודי:

"מבעד  "לא על הלחם לבדו", :צפייה בהצגות -תיאטרון 
שחקנים חרשים מוצגות על ידי צוות , לרוח", "תגידי תפוז"

 ראייה. וכבדי
 קפה קפיש בו כל המלצרים חרשים.

בה המלצרים עיוורים  תפריט חלבי במסעדה –מסעדת חושך 
 וכבדי ראיה.

 
www.nalagaat.org.il 

 

 
 רון בן אמוץ

52-6225333 
 

ron@nalagaat.org.il 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪.33 –כרטיס לכל אחת מן ההצגות 

 לסועד.₪ 023 –קפה קפיש 
משולב להצגה ולמסעדת  כרטיס – מסעדת חושך

 ₪.093 –חושך 
בכל  משתתפים 03 מונה לכל הפחותקבוצה 

 הפעילויות.
 

 תיאום מראש
 

 
עיריית נתניה, עזר 

 ט ישראלנין וג'ומציו

 
 נתניה

 
 בסימן: "נפש בריאה בגוף בריא" ומופע אומנותייום בריאות 

 .2306יתקיים במהלך חודש נובמבר 
 
 

 

 
 ענת גולני

550-5737472 
 

anat.gol@netanya.muni.il 
 

 
לפנות לגברת ענת גולני, לפרטים נוספים ניתן 

 רכזת חיל נתניה.
 

 תיאום מראש
 

http://www.ginothair.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=53
http://www.ginothair.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=53
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mailto:ron@nalagaat.org.il
mailto:anat.gol@netanya.muni.il
mailto:anat.gol@netanya.muni.il


 
 אורח חיים בריא ופעיל

 
 

59 
 והשירותים החברתיים.מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה , ברהם איבגיא
  MOLSA.GOV.IL :המשרד אתר  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206ייד נ, 5545005-50 טל

 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
רוקמות התחרה 

 חורפיש

 
 חורפיש

 
 .2339מאי פועל מאז  מיזם 'רוקמות התחרה חורפיש'

המיזם משלב נשים דרוזיות דתיות בשוק העבודה וגם שומר 
 .ומשחזר את עבודות היד המסורתיות ברקמה וסריגה

בתה צמחים ועוגה המבקרים במקום זוכים לקבלת פנים 
בנושא 'היוזמה ומעמד  מסורתית, משתתפים בהרצאה

 .האשה הדרוזית' ובתערוכה של מוצרים
 התחרה חורפיש" בפייסבוק רוקמות"חפשו 

 

 
 יוזמת ומנכ"לית -עפאף גאנם 

555-6463023 
 

rokmot@walla.com 

 : עלות הביקור כולל הדרכה והרצאה
 ליחיד בקבוצה.₪ 03

האורך ניתן לקיים במקום סדנא של רקמה/סריגה 
וד וארוחת בוקר קלה כשלוש שעות כולל כיב

 ליחיד בקבוצה.₪ 033בעלות של 
 

 תיאום מראש

 
 רקמת המדבר

 
 לקייה

 ,031בית 
 ,0שכונה 

נמצאת על ) 
 (50כביש 

 
 במרכז העמותה לשיפור מעמד האישה.ביקור 

. הסבר כללי על פרויקט 0916מיזם נשים בדואיות משנת 
רקמת המדבר ועל החברה הבדואית בנגב, השנויים שחלו 
בתפקידה ובמעמדה של האישה הבדואית במעבר מחיי 

נוודות לישובי קבע. הסברים מדוגמאות הרקמה, השמלה 
 הבדואית ושילוב הנשים בשוק העבודה.

 
http://www.desert-embroidery.org 

 

 
 נעמה אלסאנע
54-6562054 
550-6720606 

 
rikma@lakia2.org 

 
עלות כניסה כולל הדרכה + ישיבה באוהל בדואי 

 ליחיד בקבוצה.₪ 05 – והגשת תה וקפה
 יינתן שי למדריך הקבוצה.

 ברכישה ממוצרי המפעל. 03%תינתן הנחה של 
 

 תיאום מראש
 
 
 

http://www.craft-rokmot.net/
http://www.craft-rokmot.net/
mailto:rokmot@walla.com
mailto:rokmot@walla.com
http://www.desert-embroidery.org/index.php?lang=he
http://www.desert-embroidery.org/index.php?lang=he
mailto:rikma@lakia2.org
mailto:rikma@lakia2.org
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  !נהג, סע לאט
 

 מיקום שם הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 המוסד

 לביטוח לאומי
 אגף ייעוץ לקשיש

 
בכל סניפי 

 המוסד
לביטוח 

 לאומי

 
 ביקורים חברתיים קבועים:

אצל קשישים מתנדבי הייעוץ לקשיש עורכים ביקורים חברתיים 
בודדים המרותקים לבתיהם. ביקורים אלה נועדו להעניק לאותם 

קשישים תחושת שייכות וחברות. המתנדבים גם משמשים כמתווכים 
 בין הקשישים לבין המוסד לביטוח לאומי ולשירותים אחרים בקהילה.

 
www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly 

 

 
 מוקד טלפוני:

 50-6062055 –עברית 
 50-6062056 –ערבית 
 50-6062050 –רוסית 

 50-6062052 –אמהרית 
 50-6062050 –אנגלית 

 השירות ניתן ללא תשלום.
ניתוב  –אמצעי תקשורת ידידותי לקשישים 

 מקום מגורים.שיחות לפי 
 מענה קולי בשפה המבוקשת.

 
 יד לקשיש

 
ברחבי 
 הארץ

 
 סותומתן ייעוץ בנושא אפוטרופ

 נטיים לצורך הוצאת צו מינוי.ווכולל מילוי הטפסים הרל
 .המשפחה בכל התהליך מול בית המשפט ליווי

 
www.yad-lakashish.co.il 

 

 
 דוד דנחי

550-0500252 
 

danhai@nter.net.il 
 
 

 
הייעוץ האפוטרופסי והייעוץ ניתן ללא 

 .תשלום

 
 יד ריבה

 סיוע משפטי לקשיש
 

 
 ברחבי
 הארץ

 
 יידוע האוכלוסייה המבוגרת על זכויותיה וסיוע במימושן.

 כולל:השירות 
 קו מידע טלפוני -

 מרכזי מידע, הכוונה וסיוע משפטי ראשוני. -
 מפני התעללות והזנחה אזרח הותיקתכנית הגנה על שלום ה -

 ולאנשי מקצוע. אזרחים ותיקיםהרצאות ל -
 פעילות בתחום מדיניות וחקיקה -

 אזרחים הותיקיםלטובת אוכלוסיית ה
 

www.yadriva.org.il 
 

 

 
 פנינה פריץ

50-6000640 
 

pninaf@yadriva.org.il 

 
מרכזי מידע, הכוונה וסיוע משפטי ראשוני 

יישובים  04-ניתן מתוך סניפי יד שרה בכ
 הייעוץ ללא עלות. ברחבי הארץ.

 044מצעות מעל השירות ניתן בא
 וצוות שכיר מצומצם. רובם עו"ד ,מתנדבים

הרצאות ניתנות לאוכלוסיית גיל השלישי 
נוגעים הבנושאים מגוונים  ואנשי מקצוע

 .תיקאזרח הולחיי ה
מפני ותיק אזרח התוכנית הגנה על שלום ה

התעללות והזנחה נעשה בשיתוף פעולה 
 עם שירותי הרווחה.

 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.yad-lakashish.co.il/
http://www.yad-lakashish.co.il/
mailto:danhai@nter.net.il
mailto:danhai@nter.net.il
http://www.yadriva.org.il/
http://www.yadriva.org.il/
mailto:pninaf@yadriva.org.il
mailto:pninaf@yadriva.org.il
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 מיקום שם הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 יד שרה

 
 שרות יד לתומך

 
ברחבי 
 הארץ

 
 תמיכה, ליווי ויעוץ לבני משפחה מטפלים באדם חולה/קשיש.

 השרות כולל :
 ליווי ותמיכה פרטני ע"י מפגשים אישיים או שיחות טלפוניות. .0
 ניים,יקבוצות תמיכה לבני זוג ולדור ב .0
 קבוצות הפוגה וכיף, .3
 הרצאות לקהל הרחב. .0

 

 
 טלפון לתיאום:
50-6000626 

  
yadl@yadsarah.org.il 

 
וניתן  מיועד לבני משפחה מטפליםהשירות 

 ללא תשלום.
ציבור בני משפחה מטפלים מוזמן ליצור 

 קשר.

 
  כן לזקן

 
 זכויות  לקידום

 האזרחים הותיקים 
 

 
ברחבי 
 הארץ

 
חינם אליו יכולים האזרחים הותיקים לפנות לצורך מוקד מידע טלפוני 

 בכל נושא ונושא כגון: בירור, תיווך ומיצוי זכויותיהם
אלימות וניצול כלכלי, ביטוח לאומי, סיעוד, בריאות, ניצולי שואה, 

 רווחה, דיור, נגישות, צרכנות, פנאי ועוד.
*2284 

www.kenlazaken.org.il 
 

 ביאנקה יואל
50-6026656 

  
kenlazaken@bezeqint.net 

 
 

 רוסית.ו עבריתב השירות ניתן ללא תשלום
 שעות, 04פול מתבצע בתוך יהט

כולל מתן מידע והדרכה בנושא זכויות 
,ייעוץ והכוונה בפתרון ותיקים האזרחים ה

 ותיקאזרח הבעיות, ליווי מקצועי ויצוג ה
 מול הרשויות כולל יעוץ משפטי.

 לפידות
 את לפידות

 משרד עורכי דין
 

 בנימינה,
זכרון 
 יעקב,
 חדרה

 
 מתן הרצאות בנושא צוואות.

 
 עו"ד הראל לפידות

50-6042626 
 

lapidotlaw@gmail.com 
 

 
 השירות ניתן ללא תשלום.

 

משרד הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 
האגף לשירותים 
 -חברתיים ואישיים 

לאזרחים השירות 
 ותיקים

 

 
ברחבי 
 הארץ
 

 
הקמת ועדה בינמשרדית ובינארגונית לתיאום עמדות, וקביעת דרכי 

 .ותיקיםאזרחים לצמצום התעללות ב פעולה משותפים
 ותיקיםאזרחים והפעלת יחידות לטיפול ומניעת התעללות ב הקמת

במחלקות לש"ח, בשיתוף עם קופ"ח, משטרה, יד ריבה, אשל 
 .אזרחים הותיקיםועמותות למען ה
במוסדות, תוך  באזרחים הותיקיםהקמת ועדות למניעת התעללות 

-ליווי של ועדת היגוי ארצית, המספקת מתן ייעוץ, הדרכה ותיאום בין
 וארגוני.מוסדי 

 

 
 -פאני יוז 

חוק הגנה על עו"ס ראשית ל
 חוסים

50-5545262 
 

FannyY@molsa.gov.il 

פועל בשיתוף  לאזרחים ותיקיםהשירות 
משטרה,  פעולה עם יד ריבה, ביטוח לאומי,

כן לזקן וחברות סיעוד, ברמה של העלאת 
 מודעות, איתור, זיהוי

 ומתן מענה ברמה פרטנית.
 
 

 

mailto:yadl@yadsarah.org.il
mailto:yadl@yadsarah.org.il
http://www.kenlazaken.org.il/
http://www.kenlazaken.org.il/
mailto:kenlazaken@bezeqint.net
mailto:kenlazaken@bezeqint.net
mailto:lapidotlaw@gmail.com
mailto:lapidotlaw@gmail.com
mailto:FannyY@molsa.gov.il
mailto:FannyY@molsa.gov.il
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 מיקום שם הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
משרד הרווחה 

 והשירותים החברתיים
 

האגף לשירותים 
 -חברתיים ואישיים 

 לאזרחים ותיקים,שירות 
שירות פרט ומשפחה, 

 קהילתיתשירות עבודה ו

 
מועצות 
 איזוריות
ברחבי 

 .הארץ

 ומשפחתו במועצות אזוריות באזרח הותיקטיפול 
 על רקע העברת הנחלה לבן ממשיך.

הפעילות נעשית בשיתוף פעולה עם השרות לרווחת הפרט 
 והמשפחה והשרות לעבודה קהילתית.

אזרחים מטרת הפעילות למנוע מצבים של התעללות והזנחה של 
 על רקע חילוקי דעות ועימותים ותיקים

 בגין העברת הנחלה ליורש אחד.

 
לקבלת מידע, ניתן לפנות 

לאזרחים למפקחים מהשרות 
קהילתית , עבודה ותיקים

והשרות לרווחת הפרט 
 והמשפחה במחוזות.

 
 

 

 
הטיפול נעשה באמצעות העובדים 
 הסוציאלים בשיתוף ועדי הישובים.

ניתן ייעוץ משפטי בהקשר להעברת הנחלה 
 ליורש אחד, וכן סיוע

 באמצעות גישור.
 
 

 

 



 
 הרצאות בנושאים שונים
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אגודת
 מורי
 הדרך

 
 ברחבי
 הארץ

 
 :סדנאות והפעלות במגוון נושאים, הרצאות

 .עודופרשיות היסטוריות , מסעות בארץ ובעולם, אקולוגיה

 
 משה

054-4991800 
03-6186411 

 
moshe@itga.org.il 

 

 
 066₪ –עלות פעילות 

 שיוזמנוות הראשונ הפעילויות יתש
 .יינתנו ללא תשלום

 זוכה. –כל הקודם 
 
 

 
 אדם לאדם חבר

 

 
ברחבי 
 הארץ

 
יחס בין אנשים הבנוי  –" פסיכולוגיה אנושית מהי"ה הרצא

 קבלה חיובית, אמפתיה והקשבה, תוך כנות וכבוד הדדי על
 הדגש על יחסי משפחה בגיל המבוגר, הורים, סבים ונכדים.

 
 

 

 
 ד"ר ארנון לויתן
555-5535205 
52-6005450 

 
levitanar@012.net.il 

 

 
 066₪ – עלות הרצאה

 הנקבעיםלא כולל מע"מ ונסיעות העלות 
 על פי המרחק וזמן הגעה למקום.

במצגות, תמונות  המלוו ההרצאה
 וסיפורים מן החיים, הספרות והשירה.

 

 
 אופטיקה בעיר

 
אזור 

 רחובות

 
הסברים ו ותהדגמ בליווי, מתן הרצאות בנושא ראיה ירודה

 מים בתחום.יהחדישים הקי כלל האביזריםעל 
 

 
 לרנר צבי

550-0444405 
54-4600040 

 
lernerzvi@gmail.com 

 
 

 

 
 .הרצאות ללא תשלוםה

מראש לעשות את ההרצאה  לתאם ניתן
 .40יעקב  'רח ,בקליניקה ברחובות

 כולל הדגמה ובדיקות ראיה.
 .דקות 30אורך ההרצאה 
 

 תיאום מראש
 

mailto:moshe@itga.net.il
mailto:moshe@itga.net.il
mailto:levitanar@012.net.il
mailto:levitanar@012.net.il
mailto:lernerzvi@gmail.com
mailto:lernerzvi@gmail.com
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אלחקואתי

 

 
ברחבי 
 הארץ

 
 שונות תממיתולוגיוסיפורי עם ומעשיות  -

 סיפורי עם מהמסורת  הדרוזית -
 מורשת דרוזית -

 וכמובן סיפורים אשר הקשישים בעמם מספרים
 

 
 חנאן אבו זלף
5506550505 

 
hanan_rsh@walla.co.il 

 

 
 .לא כולל נסיעות₪ 066 –עלות מופע 

 .דקות עד לשעה 30אורך מופע בין 
 

 
 ארגופיטנס

 

 
ברחבי 
 הארץ

 
הרצאה מרתקת בנושא יציבה נכונה מול מחשב ובעבודה 

 פיזית למניעת כאבי גב, כאבי מפרקים ומחלות לב
 

www.ergofitness.co.il 
 

 
 יפעת לוי

5-055-555-005 
 

yifat.levy@gmail.com 
 

 
. כולל מע"מ 066₪ – עלות ההרצאה

תרגילים על  + ההרצאה כוללת מצגת
 .חלוקת דף תרגילים + כיסא

 
 

 
 עמותת אור ירוק

 
ברחבי 
 הארץ

 
וביצוע פעולות  גיוס מתנדבים והכשרתם למתן הרצאות

 שונים.הסברה לקהלים 
 הגיוס יעשה בכל חלקי הארץ.

 
www.oryarok.org.il 

 

 
 מיכל אלפרן

550-0432525 
53-0006565 

 
michale@oryarok.org.il 

 

 
 תשלום.הכשרת המתנדבים ללא 
 ההכשרה תתקיים

 במקומות נוחים למתנדבים.
 
 

 

 
 עמותת אור ירוק

 
ברחבי 
 הארץ

 
בנושא בטיחות  פעמיים-חד/מפגשי הסברה קבועים

 בדרכים.
 וותיקים המלוותאזרחים המתן הרצאות לאוכלוסיית ה

 במצגות ובסרטונים.
 ניתן להעביר את ההדרכות בדגשים על קלנועיות,

 דעת ועוד. תחבורה ציבורית, הסחות
 

www.oryarok.org.il 
 

 
 מיכל אלפרן

550-0432525 
53-0006565 

 
michale@oryarok.org.il 

 
במסגרות  ההדרכות ללא תשלום,

מוגן/מועדונים/שיקום מגוונות של דיור 
 ועוד.

 במהלך השנה כולה. הפעילות מתקיימת
 דקות. 30אורך ההרצאה: 

 משתתפים. 50קבוצה מונה לכל הפחות 
 
 

 

mailto:hanan_rsh@walla.co.il
mailto:hanan_rsh@walla.co.il
http://www.ergofitness.co.il/
http://www.ergofitness.co.il/
mailto:yifat.levy@gmail.com
mailto:yifat.levy@gmail.com
http://www.oryarok.org.il/
http://www.oryarok.org.il/
mailto:michale@oryarok.org.il
mailto:michale@oryarok.org.il
http://www.oryarok.org.il/
http://www.oryarok.org.il/
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ארץ אלף המערות

 
ברחבי 
 הארץ

 
 הרצאות בנושאי ארץ ישראל השונים:

 אזורי הארץ השונים –אדם וסובב 
 אישים שהטביעו חותם בא"י –הולכים בעקבות האנשים 

 כיים"אירועים תנ –סיפורי תנ"ך בארץ הקודש 
 חקלאות עתיקה ומודרנית –ארץ זבת חלב 

 

 
 משה פרנק

550-0335455 
 

frankmoshe@walla.co.il 
 

 

 
 066₪ –עלות הרצאה 

 כולל נסיעות באיזור ת"א והמרכז.
 לאיזורים מרוחקים

 נוסף עבור נסיעות.יש צורך בתשלום 
 

 

 
 בנק ישראל

 
ברחבי 
 הארץ

 
תולדות המטבע; השתקפות ההיסטוריה של  :על הרצאות

העם והמדינה במערכת המטבע; תפיקדו העיקרי של בנק 
ישראל בתחום השמירה על יציבות המחירים; הסדרה 

 החדשה וסימני הביטחון על השטרות.
 

 

 
 צדוק עלון

026552857 
506550404 

 
Zadok.alon@boi.org.il 

 

 
במסגרות  ההרצאות ניתנות ללא תשלום

 .של אזרחים ותיקים ברחבי הארץ
 .בליווי מצגות וסרטים הרצאות

 
 

 

 
 ד"ר דאבור

 
ברחבי 
 הארץ

 
טיפול בבעיות הרצאות וסדנאות בנושאי סודות צמחי הגליל, 

המסורת הדרוזית, המסורת הגלילית עור והזדקנות, 
 .ושבעת המינים

 
www.drdabour.com 

 

 ד"ר זיאד דאבור
3452055-50 

 
info@drdabour.com 

 

 
במסגרת חודש האזרח הוותיק תינתן 

מהמחיר הרגיל למזמיני  06%של הנחה 
 .הפעילויות

 
 

 

 
 בית האומן

 
ברחבי 
 הארץ

 
ביניהם: יורם ו הרצאות מרתקות ממיטב המרצים בארץ

טהרלב, דר' דן אלמגור, דר' אבשלום קור, שאול מייזליש, 
 סגל-מוקי צור, עופר רגב, נחומי הרציון, רם אורן ואבי משה

 
studio.co.il-www.artist 

 

 
 ליאור לוי

054-2195591 
 

liorlevy@netvision.net.il 
 

 

 
במהלך חודש האזרח הוותיק בית האומן 

להרצאות  25%יעניק הנחה של 
 המוצעות על ידו.

 
 

 

mailto:frankmoshe@walla.co.il
mailto:frankmoshe@walla.co.il
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http://www.artist-studio.co.il/
mailto:liorlevy@netvision.net.il
mailto:liorlevy@netvision.net.il


 
 הרצאות בנושאים שונים

 
 

30  
 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., ברהם איבגיא
  MOLSA.GOV.IL :המשרד אתר  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206 יידנ, 5545005-50 טל

 

 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 -מגדל אור

מרכז שיקום 
תפקודי ותעסוקתי 
לאנשים עם לקויות 

 ראייה או עיוורון

 
ברחבי 
 הארץ

 
 הנגשת השירות לאנשים עם עיוורון/לקות": 5הרצאה  -

מפגש  – כלים מעשיים לסיוע מקדם עצמאות" - ראייה
הכולל התנסות ושיח סביב מאפייני השירות לאדם עם 

 .העירוון או לקות הראיה
"טכנולוגיה מסייעת לשיפור התפקוד : 0הרצאה  -

סדנת חשיפה של מגוון  – "העצמאי של האדם הזקן
העזרים המסעיים ואביזרים האופטיים, לחיזוק תפקודו 

 .של האדם הזקן
 

www.migdalor.org.il 
 

 
מנהל מרכז הכשרות  –ערן גל 

 למעגלים תומכים
550-2545204 

 
eranga@migdalor.org.il 

 
במסגרת חודש האזרח הוותיק, תינתן 

 לכל אחת מההרצאות. 36%הנחה של 
 

 ,ההרצאות מיועדות לאנשי מקצוע
  מלווים, נותני שירות ובני משפחה.

 
 מכללת אפקה

 
רחוב מבצע 

 ,24קדש 
 תל אביב

 
נכד במעבדות המכללה, תחת פעילות משותפת של סבא ו

 ."אפקה בשלייקס" הכותרת
בנוסף לשתי הרצאות מרתקות הנוגעות לאוכלוסייה זו 

 המועברות ע"י מרצים בכירים במכללה:
 לאינטרנט" ,כל דבר מתחבר  –"מהפכת החפצים 

 פרופ' עלי לוין
מודעות, התחשבות, וסיכויים  –"ניוון מוקולרי גילי 

טכנולוגיים לפתרון בעיית ראייה הפוגעת בעיקר בגיל 
 השלישי אבל לא רק בו", ד"ר עופר זיו.

 
http://www.afeka.ac.il/ 

 

 
 קארין היימן

03-7688673 
 

carineh@afeka.ac.il 

 ההשתתפות בפעילות ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.

 
 אשיש לתאם שבועיים מר

 
 בינת לב

 

 
ברחבי 
 הארץ

 
וטיפים לטיפול עצמי  הרצאות בנושאי רפואה משלימה

 לגיל השלישי.מומחיות  בכאבים.
 
 
 

 
 איריס אלון

550-6440056 
 

binatlv@walla.com 
 

 
 :ת הרצאהועל

 .+ מע"מ 066₪ –אזור ת"א והמרכז ב
 + מע"מ. 006₪ – אזורים מרוחקיםב

 
 

http://www.migdalor.org.il/
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מרכז הבמה
 גני תקווה

 
 
 

 
 בקעת אונו,

רחוב 
 ,05הכרמל 

 גני תקווה
 

 
 "תרבותי מועדון שלישי"

תכנית שנתית רב תחומית, המשלבת הרצאות בתחומי 
דעת שונים ומגוונים: אמנות, היסטוריה, תרבויות, בריאות, 

 משפט ועוד.
עם  5.55.0650מפגשים החל מתאריך  50התכנית כוללת 

 גני תקווה.  תמרצים מובילים בתחומם, בסבסוד מועצ
 

www.habama-center.org.il 
 

 
 ספירלילך 

 מנהלת שיווק ומכירות
52-0205000 

 
lilach@habama.org.il 

 
 מפגשים שנתיים 50-עלות מנוי ל

 ,10:00-11:30 בימי שלישי בין השעות
 .בלבד 006₪במחיר מסובסד של 

 בלבד למפגש!( 40₪)ערך של 
יש להתקשר על מנת לבצע ההזמנה 

 ולשריין מקום.
 

 תיאום מראש
 

 
Dog Touch 
אילוף כלבים 

 ותרפיה

 
ברחבי 
 הארץ

 
 :כלביםהרצאה מרתקת כיפית ומרוממת בנושא 

השפעת התנהגות כלבים על החיים החברתיים והרגשיים 
יכולת ההבראה של בעליהם. מלווה בתצוגת אילוף של  ועל

 ובהתנסות אילוף ומגע של המשתתפים. המאלף וכלביו
 תינתן למשתתפים אפשרות לאמץ כלב המתאים להם

 עם ליווי מקצועי חינוך ואילוף. ולצרכיהם
 

 
 אבי ביטון

555-6026025 
 

avibiton83@gmail.com 
 
 

 

 
 ,066₪ –עלות הרצאה 

 לא כולל מע"מ ,ביטול זמן ונסיעות.
 הנחה לחודש האזרח הוותיק 56%

 בצורה חד פעמיות חווייתית ומהנה ניתן
 .או באופן של סדרת של הרצאות

 
 

 
 דרך פרח

תובנות יעוץ 
והכוונה דרך 

 קלפים

 
מרכז ומחוז 

 השרון

 
להיכרות  סדנה חווייתית מרתקת ומרגשת דרך קלפים

 מחודשת ויצירתית עם עצמנו.
 מפגש משמח, מעצים ואופטימי עם קלפים מגוונים

 ובאווירה פתוחה וחיובית.
 מפגשים ללימוד השיטה. 3אפשרות גם לקורס מקוצר של 
 

 פרח מוסרי
555-0230655 

 
tarbut@levganim.com 

 

 066₪ – דקות 06בת עלות מפגש 
 5066₪ –מפגשים  3של עלות קורס 

 
 
 

http://www.habama-center.org.il/
http://www.habama-center.org.il/
mailto:lilach@habama.org.il
mailto:lilach@habama.org.il
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https://dogsm.co.il/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%9d/
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 המוסד

 לבטיחות
 וגיהות

 
ברחבי 
 הארץ

 
אשר תפקידו לקדם את נושא  המוסד לבטיחות וגיהות

 האזרח הוותיקיקיים במסגרת חודש  הבטיחות בעבודה,
לאוכלוסיית  בנושא בטיחות בבית הרצאות והדרכות

 .האזרחים הוותיקים
 

www.osh.org.il 

 
 ד"ר סמי סעדי -חיפה

50-4054435/0 
 דורון רמתי -ת"א

52-5066064/05 
 זאב שכטר –ב"ש 

54-6006243 
 גרצמןאלכס   -ם -י

50-6002555 
jerusalem@osh.org.il 

alexg@osh.org.il 
 

 
 ההרצאות יינתנו ללא תשלום,

 שעות הרצאה בחודש 56-בהיקף של כ
  לכל סניף/מחוז.

 
המוסד לביטוח 

 לאומי
 

 אגף ייעוץ לקשיש

 
ברחבי 
 הארץ

 
 מתן הרצאות בנושא שירות היעוץ לקשיש,

 וזכויות לגמלאים ולקשישים בביטוח הלאומי.
 

http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_
Elderly/Pages/default.aspx 

 

 50-6062055  –עברית 
 50-6062055 –ערבית 
 50-6062050  –רוסית 

 50-6062052  –אמהרית 
 50-6062050  –אנגלית 

ע"י עובדי  השירות ניתן ללא תשלום
 האגף ליעוץ לקשיש.

 –לקשישים אמצעי תקשורת ידידותי 
מענה , וניתוב שיחות לפי מקום מגורים
 קולי בשפה המבוקשת.

 
 חלב בראשית

 
ברחבי 
 הארץ

 
הרצאות מרתקות על התרבות הבדואית והשינויים שחלו 
בה. הקשר המדהים בין המדבר, חלב הנאקות והרפואה 

 העכשווית והמתקדמת
 דף הפייסבוק: "מרכז מבקרים חלב בראשית"

 
www.bereshitmilk.co.il 

 

 
 550-0056055 איל

 500-5565050 משרד
500-2035556 

 
 ותלקבוצ ללא תשלוםת וניתנ ותההרצא
  .משתתפים 06 לכל הפחות ותהמונ

http://www.osh.org.il/
http://www.osh.org.il/
mailto:jerusalem@osh.org.il
mailto:jerusalem@osh.org.il
mailto:alexg@osh.org.il
mailto:alexg@osh.org.il
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ידיד

מרכזי זכויות 
 בקהילה

 
ברחבי 
 הארץ

 
 בנושא מיצוי זכויות:הרצאות 
 , צרכנות, דיור, ביטוח לאומי,אזרחים ותיקים

 וניצולי שואה. ,הטבות והנחות
 

http://www.yedid.org.il/ 
 
 
 

 
 אירנה לוריה

 מנהלת מרכז זכויות ובריאות
550-6605004 

mobile@yedid.org.il 
 

 יערה גיא
 מנהלת פיתוח משאבים

550-5645350 
yaarag@yedid.org.il 

 

 
 466₪ – עלות הרצאה

 )לא כולל נסיעות(
 הרצאה שעה וחצי.המשך 

ההרצאות יינתנו על ידי צוות מומחים 
  והמחלקה המשפטית של ידיד.

 
יחסים רגשיים 

 –אינטימיים 
 כאתגר בתקופתנו

 
ברחבי 
 הארץ

 
 :בגיל השלישיזוגיות  מתן הרצאות בנושאים

עם  יחסים רגשיים ואינטימים עם החברות במועדון, -
כאתגר של  האחות הגיסה, השכנה ובמשפחה

 תקופותינו.
אווירה משפחתית והשפעתה על תפקודינו והרגשתנו  -

 בחיים בכלל ובמשפחה בפרט.
-  

 ציפי אלון
550-0200050 
52-3005020 

 
tzipialon@gmail.com 

 

 
באזור שבין  066₪ – עלות הרצאה

 חדרה לגדרה.
  ההרצאות מתקיימות בשיתוף הקהל.

 
 חברת לוטן

 
 חיפה,
 עכו,

נהריה 
 והקריות

 
 מתן הרצאות בנושאים:

 -"חמים ונעים", "סליחה זה לוחץ", "שמש אדומה", "נפלת
למה  -שילמת", "שינויים בגיל הזקנה", "אלימות -שברת

הכוונה", "לדעת לדבר", "כלים חוקיים וטיפוליים להגנה 
 מתי ולמי". - מפני אלימות", "אפוטרופסות", "חוק החוסים

 

 אחות מוסמכת -ג'קי זוהר
550-4056235 

 
lotan@barak.net.il 

 .ההרצאות ללא תשלום

http://www.yedid.org.il/
mailto:mobile@yedid.org.il
mailto:mobile@yedid.org.il
mailto:liat@yedid.org.il
mailto:liat@yedid.org.il
mailto:tzipialon@gmail.com
mailto:tzipialon@gmail.com
mailto:lotan@barak.net.il
mailto:lotan@barak.net.il
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
טיפים להזדקנות 

 טובה

 
ברחבי 
 ירושלים

 
 ים:הרצאות בשפה האנגלית, בנושא

טיפים להזדקנות טובה, מגוון אפשרויות דיור לאזרח 
הוותיק, גישה חיובית וחשיבות הטיפוח העצמי בגיל 

 פיזית ומנטלית, וכו'... - בריא השלישי, אורח חיים
 

 
 דבי דן

550-235-3204 
 

debbiedan1@gmail.com 
 

 
ניתנות לדוברי וההרצאות ללא תשלום, 

 השפה האנגלית בלבד.
 
 

 

 
כל מה שרצית 

לדעת על ארה"ב 
 ולא העזת לשאול

 
ברחבי 
 הארץ

 
היסטוריה של : הקשורים לארה"בהרצאות במיגוון תחומים 

כולל , יחסים בינלאומיים ;אקטואליה ;פוליטיקה ;ארה"ב
 קהילה יהודית אמריקאית; ;היחסים עם מדינת ישראל

 ;היהודיתו הכללית –הרצאות על דמויות שונות בהיסטוריה 
 ;הרצל והציונות ;יבת ציוןח ;ראשית הלאומיות היהודית

 העליות הראשונות לארץ.
 

 
 רכניץהדה 

050-7447523 
 

heda.rechnitz@openu.ac.il 
nitzank@bezeqint.net 

 
 

 
 466₪ –באיזור המרכז  עלות הרצאה,

 .מע"מ +
לאיזורים מרוחקים יש צורך בתשלום 

 נוסף עבור הנסיעות.
 
 

 

 
 מרכז מורשת בגין

 
 ירושלים

ש.א.  רח'
 ,6נכון 

 

 
 "בביתו של בגין לומדים תורה"

הינו המשך למסורת שיעורי התורה  חוג פרשת שבוע
 שהנהיג מנחם בגין בביתו.

 
www.begincenter.org.il 

 
 

 קרן בוגוש
50-5650504 

 

Keren@begincenter.org.il 
 

 

 
שיעורי פרשת השבוע מועברים ע"י 

מרצים מובילים מעולם המדרש 
בשעה  מידי יום חמישי והאקדמיה

של מרכז  באולם האודיטוריום 50.66
 בגין.

 ללא תשלום. –ההשתתפות בשיעורים 
 

 
 מה הקשר

 
ברחבי 
 הארץ

 
 הרצאות בנושאים:

 אקטואליה מנקודת מבט של עיתונאי. -
 טוב או רע? –עולם ב"רשת של תקשורת"  -

, נושא מצגת שירים עבריים אהובים לפי :מילים וצלילים -
 או משורר והסיפורים שמאחוריהם.תקופה 

 הקהל מוזמן להצטרף לשירה בציבור עם השירים.
 

 
 ניסן פרידמן

550-5564555 
 

nisafri@gmail.com 
 
 
 

 
 מע"מ.₪ + 406 –עלות מפגש 

 תוספת נסיעות. –מחוץ לגוש דן 
  שעה. –משך ההרצאה 

mailto:debbiedan1@gmail.com
mailto:debbiedan1@gmail.com
mailto:heda.rechnitz@openu.ac.il
mailto:heda.rechnitz@openu.ac.il
mailto:nitzank@bezeqint.net
mailto:nitzank@bezeqint.net
http://www.begincenter.org.il/
http://www.begincenter.org.il/
mailto:Keren@begincenter.org.il
mailto:Keren@begincenter.org.il
mailto:nisafri@gmail.com
mailto:nisafri@gmail.com
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
מינהל קהילתי 

 גינות העיר
 

מועדון "בריא 
 "בקהילתי

 
 ירושלים

עמק רפאים 
50, 

 

 
 סדרת הרצאות שנתית בנושאי בריאות ואיכות חיים בגיל

 + ארוחת בוקר קלה. השלישי
 

http://www.ginothair.org.il 

 
 עליזה מלול

 מנהלת תחום הגיל השלישי
550-6655542 

 
aliza@ginothair.org.il 

 
 

 

 
 –עלות הרצאה + ארוחת בוקר קלה 

 ליחיד.₪ 56
 03.55.50-ב מפגש פתיחת שנה

סודות מחדר בנושא " 55:66בשעה 
 "הצנתורים

 
 תיאום מראש

 

 
 מכון המקדש

 
ברחבי 
 הארץ

 
 הרצאות מרתקות בנושאי המקדש - "עולם המקדש"

 מימד.-מלוות במצגות מרהיבות ובסרטוני תלת
 

www.temple.org.il 
 

 
 טלפון לתיאום:

606050502- 
 

office@temple.org.il 
 

 
 – שובהסעה הלוך וו עלות הרצאה
 לקבוצה 066₪

 .ואנגלית רצאה ניתנת בשפות עבריתהה
 
 

 
 מסע בזמן

 במרוקו ובאטלס

 
ברחבי 
 הארץ

 
 הרצאות בנושא:

 מסע בזמן במרוקו ובאטלס. -
 הברברים באטלס. – שלוח -
 ברברית.-חתונה מרוקאית -

 אנדלוסית.-מרוקאית-אדריכלות ברברית -
 יפן היפה. -

 

 אלי ביטון
550-0556503 

 
Bitoneli1@012.net.il 

 
 

 
-לתלבין חיפה  066₪ – עלות הרצאה

 .אביב
 אם המיקום הוא מעבר לטווח

 אביב, המחיר יעלה בהתאם.-תל-חיפה
 + קולית-אור כל ההרצאות בליווי מצגת

 מוזיקה אתנית.
 

 
 מפגש ספרותי

 
 
 

 
ברחבי 
 הארץ

 
תגיע לבתי  הסופרת, המשוררת והמו"ל ריקה ברקוביץ
"יש ברירה!  אבות ולמועדוני קשישים להרצות בנושא:

בכל גיל אפשר ליהנות ולהיות  בעזרת הדמיון והיצירה,
 ."מאושר
 

www.rika.co.il 
 

 
 ריקה ברקוביץ'

 טל/פקס
050-8622276 
03-9660057 

 
rikab@013.net.il 

 

 
 346₪ – עלות המפגש

 לאזור תל אביב והמרכז תינתן הנחה.
תוספת דמי  –לאיזורים מרוחקים 
 נסיעה.

 
 
 

http://www.ginothair.org.il/
http://www.ginothair.org.il/
mailto:aliza@ginothair.org.il
mailto:aliza@ginothair.org.il
http://www.temple.org.il/
http://www.temple.org.il/
mailto:office@temple.org.il
mailto:office@temple.org.il
mailto:Bitoneli1@012.net.il
mailto:Bitoneli1@012.net.il
http://www.rika.co.il/
http://www.rika.co.il/
mailto:rikab@013.net.il
mailto:rikab@013.net.il
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מתנה לחיים

 
ברחבי 
 הארץ

 
יום של מבוגרים -המתמקדות בשיפור חיי היום הרצאותמתן 

בדגש על מניעת נפילות ותנועות פשוטות ושאינן מסוכנות 
 ויכולות לשפר את בריאותם.

 
http://rakefetforme.com/ 

 
 

 
 רקפת בקה מוזס
555-4554252 

 
rakefetm5@gmail.com 

 
 

 

 
 – באזור גוש דןעלות הרצאה 

 מע"מ.₪ + 006
 תוספת נסיעות. –ליעדים מחוץ לגוש דן 

כל ההרצאות מלוות במצגות, הדגמות 
 ותרגול.

 דקות. 06-06משך ההרצאות 
 

 
 מתנ"ס נווה יוסף

 
רח' הרב 

 א'5משאש 
 חיפה

 
 הרצאות וחוגים במגוון נושאים.

 .56:66בשבוע בשעה רביעי  מייההרצאות יתקיימו ב
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.

 
nycc.org.il/ 

 
 
 

 
 מלניק מריה

50-4503050 
 

melnikm@nycc.org.il 

 
ההשתתפות בהרצאות במהלך חודש 

 האזרח הוותיק ללא תשלום.
כמו כן ניתן להצטרף למפגש ניסיון אחד 

ללא תשלום לכל אחד מהחוגים של 
 מועדון הגמלאים במתנ"ס.

 
 תיאום מראש

 

 
"נתיבים" מובילה 
תרבות ובטיחות 

 בדרכים

 
במועדוני 
קשישים 
ברחבי 
 הארץ
 

 
 בדרך יצירתית. מתן הרצאות וסדנאות בבטיחות בדרכים

 הדרכות בשימוש בקלנועיות.
 
 
 

 
 שרון פוסט רצבי
550-463-3033 

 
sharonrp@smile.net.il 

 

 
 466₪ – למשך שעההרצאה עלויות: 

לקבוצה  למשך שעה וחצי סדנת יצירה
 –משתתפים  06המונה לכל היותר 

 .כולל חומרים לחלוקה 5,666₪
 

 
קלנועיות אפיקים/ 

 מטרו מוטור

 
ברחבי 
 הארץ

 
 מתן הרצאות בתחום הקלנועיות ייעוץ הכוונה והתנסות.

 
www.kalnoit.com 

 
 

 
 לנה

52-6225663 
 

adir@metro.co.il 
 

 
 .ההרצאות ללא תשלום

 
 תיאום מראש

 
 

http://rakefetforme.com/
mailto:רקפת%20בקה%20מוזס%20%3crakefetm5@gmail.com%3e
mailto:רקפת%20בקה%20מוזס%20%3crakefetm5@gmail.com%3e
http://nycc.org.il/
mailto:melnikm@nycc.org.il
mailto:melnikm@nycc.org.il
mailto:sharonrp@smile.net.il
mailto:sharonrp@smile.net.il
http://www.kalnoit.com/
http://www.kalnoit.com/
mailto:adir@metro.co.il
mailto:adir@metro.co.il
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
UP  שיווק ופרסום

 תיירותי
 

 
ברחבי 
 הארץ

 
מקצועיים שעוסקים בבניית תוכנית  טיפים ועצות לצוותים

 הטיולים של האזרחים הותיקים ברחבי הארץ.
 
 

 

 
 אלה פרסבורגר
554-0455505 

 
shivukella@gmail.com 

 

 
 066₪ – ברחבי הצפון עלות ההרצאה

 + מע"מ
 בארץ. אחריםתוספת נסיעות ליעדים 

 וחצי.משך ההרצאה כשעה 
 

 
שימוש בתלת 

 מימד
(using 3D) 

 
ברחבי 
 הארץ

 והדפסות תלת מימד. הרצאה בנושא כלי יצור דיגיטליים
ונבחן את ההשפעות  בהרצאה נתוודע לטכנולוגיה חדשה זו,

 כפי שאנו מכירים אותו היום. שלה על העולם
 
 using3dבפייסבוק: 

 

 
 מעין כהנא

550-6222505 
 ערן אפלבוים

550-2652633 
 

using3d@gmail.com 
 

 
 כולל מע"מ + נסיעות. 306₪ – עלות

 שעה. –משך ההרצאה 
 יש צורך במקרן.

 ההרצאה מלווה במדפסת תלת ממדית
 שתדפיס במקום.

 
 

 
שימוש בתלת 

 מימד
(using 3D) 

 
ברחבי 
 הארץ

 
 והדפסות תלת מימד. יום חשיפה בנושא כלי יצור דיגיטליים

שעות, בה נלמד על נושא  4ביום החשיפה נקיים סדנא בת 
ההדפסה התלת מימדית ונתנסה בהכנת והדפסת מחזיקי 

 .מפתחות אישיים
 
 using3dבפייסבוק: 
 
 

 

 
 מעין כהנא

550-6222505 
 ערן אפלבוים

550-2652633 
 

using3d@gmail.com 
 
 

 

 
 :נסיעות + כולל מע"מחשיפה היום ת עלו

 5666₪ –משתתפים  56עד קבוצה של 
 5066₪ – משתתפים 55-46קבוצה של 

 שעות. 4 –משך הפעילות 
 ואינטרנט.יש צורך במקרן מחשבים 

ההרצאה מלווה במדפסת תלת ממדית 
 שתדפיס במקום.

*ניתן להפוך את יום הפעילות ליום 
 משולב לקשישים/נכדים

 

mailto:shivukella@gmail.com
mailto:shivukella@gmail.com
https://he-il.facebook.com/using3d
mailto:using3d@gmail.com
mailto:using3d@gmail.com
https://he-il.facebook.com/using3d
mailto:using3d@gmail.com
mailto:using3d@gmail.com


 
 הרצאות בנושאים שונים

 
 

03  
 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., ברהם איבגיא
  MOLSA.GOV.IL :המשרד אתר  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206 יידנ, 5545005-50 טל

 

 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 - שתיים

מכון למחקר 
ועשייה בתחומי 

 חברה וחינוך

 
ברחבי 
 הארץ

 
 הרצאות ושיחות בנושאים הבאים:

 שעות הפנאי? לנצל אתכיצד  .5
 כתיבה יוצרת ומתעדת .0

 עידוד קריאה .4
 ומשחקי תפקידים -המחזה צ"ל  .3

 
 עדה הרצברג
50-5220445 

 
achfirst@gmail.com 

 
תינתן  חודש האזרח הוותיק הלךבמ

על כל הפעילויות  46%של  הנחה
 .המוצעות

לאנשי מקצוע  תההרצאות מיועדו
 .ולאזרחים ותיקים

 לא רקהספר, "ההרצאות מבוססות על 
 מדריך למידה אישי -הב לגיל הז

 "וקבוצתי
 

 
 - תקשובת

תקשורת עם 
 הקשבה

 
 

 
ברחבי 
 הארץ

 
הקול המקראי  –מופע סיפורים בשם: "אימהות בכל אישה" 

 בראי ארבעת האימהות המקראיות
 
 kedarבפייסבוק: 
 

 
 עידית קידר

550-2505250 
 

kedarf@zahav.net.il 
 

 
, לא כולל מע"מ 066₪ – המופע עלות

 .כולל נסיעות וביטול זמן
ברקו וחיבור לקול לשם הצגת נחוץ 

 .מצגת
 

 

mailto:achfirst@gmail.com
mailto:achfirst@gmail.com
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 .מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים אברהם איבגי,

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 לא נוהגים עם הנייד ביד
 

 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אחד על אחד

 ,לימודי מחשבים
 ,אינטרנט

 צילוםסלולר ו

 
 ברחבי הארץ

 
 .תקשורת היום ובעתיד -הרצאה מרתקת: "המהפכה הדיגיטלית" 

 .(מצריך רק חדר)טאבלטים טלפון חכם / על למבוגרים קורסים 
 סבוק.יקורסים במחשבים, אינטרנט ופי

 
www.onexone.biz 

 

 
 ארז זילברברג

550-0445005 
544-504-5504 

 
erez@onexone.biz 

 

 
 עלויות:

 054₪ – הרצאה
 – מתנה כולל מכשיר, קורס טאבלטים
 למשתתף₪ 624

 
 

 
 בינת לב

 
 ברחבי הארץ

 
 מפגשים. עשרה ןכל קורס ב, כאשר קורסים בנושא בריאות

 קורס "ראש צוואר" .1
 קורס "גב" .2
 ךקורס לפרחי בא .3

 

 
 איריס אלון

550-6440056 
 

binatlv@walla.com 
 

 
 –אזור ת"א והמרכז ב עלות כל קורס

 .מע"מ ₪ +0444
 .מע"מ ₪ +5444 –לאזורים מרוחקים 

 
 

 
 ה תחילהבבמחש

סדנאות 
מקצועיות 
באמצעות 

 משחקי חשיבה

 
 ברחבי הארץ

 
 .המבוססות על משחקים מכל העולם תחווייתיוהפעלות 

חשיבות , סדנאות בנושא חשיבה יצירתית, חדר כושר למוח
 השימוש במשחקים בגיל השלישי

 
www.atfirstthought.co.il 

 

 ליאור קזולה
550-4756240 

 
kplaylearn@gmail.com 

 

 
תינתן הנחה של  אזרח הוותיקבחודש ה

 .מהמחיר הרגיל 25%
המחיר נקבע על פי גודל הקבוצה 

 .ומיקום הפעילות
 

 

Dog Touch 

אילוף כלבים 
 ותרפיה

הם אנשים בריאים יותר, בעלי קשרים  אשר בבעלותם כלבים אנשים ברחבי הארץ
המגע והטיפול בכלב  חברתיים טובים יותר ובמצב נפשי טוב יותר.

 איכות החיים.עוזרים ומשפרים את 
סדנא ייחודית המאפשרת טיפול ואילוף בכלבים, מפיגה מתחים 

 ולחצים ונותנת כלים לחיים טובים.

עם  ות לאמץ כלב המתאים להם ולצרכיהםתינתן למשתתפים אפשר
 ליווי מקצועי חינוך ואילוף

 אבי ביטון

555-6026425 

avibiton83@gmail.com 

לא  544₪ – עלות מפגש בן שעתיים
 ביטול זמן ונסיעות. ,כולל מע"מ

 .חודש האזרח הוותיקבהנחה  14%

, חווייתית ומהנה תניתן בצורה חד פעמי
 באופן תהליכי וטיפולי.וגם 

http://www.onexone.biz/
http://www.onexone.biz/
mailto:erez@onexone.biz
mailto:erez@onexone.biz
mailto:binatlv@walla.com
http://www.atfirstthought.co.il/
http://www.atfirstthought.co.il/
mailto:kplaylearn@gmail.com
mailto:kplaylearn@gmail.com
mailto:avibiton83@gmail.com
mailto:avibiton83@gmail.com
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
הגן הבוטני 

 האוניברסיטאי
 , ירושלים
 בשיתוף

 עיריית ירושלים,
 אשל ג'וינט,

והחברה להגנת 
 הטבע

 
 ירושלים 
 1רח' בורלא 

תחנת  הכניסה דרך)
 (הדלק בצומת ניות

 
 תכנית הפעילות החדשה של קהילת הגן

קהילת המתנדבים הסביבתית של הגן הבוטני פותחת את שעריה 
ומזמינה אתכם להצטרף לתוכנית הכוללת העשרה,  לחברים חדשים

וקיימות, בוטניקה, גינון, טבע, סביבה   והתנדבות בתחומים: הכשרה
 במגוון מסלולי התנדבות לאורך השבוע.

 *** בנוסף נפתחת השנה תכנית ייחודית חדשה לדוברי אנגלית. ***
 

www.botanic.co.il 
 

 
 ניר להב, רכז התכנית

554-0054502 
nirlahav10@gmail.com 

 
 מעיין שירי, רכזת מתנדבים

550-4555400 
maayanhub@botanic.co.il 

 
 

 
 השבוע בכל ימות הפעילות מתקיימת

 .40:44-12:44 בין השעות
"קהילת  למצטרפים חדשים לתכנית

, הגן", במהלך חודש האזרח הוותיק
 פטור מתשלום לארבעה מפגשים

 
 שתיאום מרא

 
 

המוסד לביטוח 
אגף  - לאומי

 ייעוץ לקשיש

בכל סניפי המוסד 
 לביטוח לאומי

 קבוצות תמיכה שונות
 בשירות פועלות קבוצות תמיכה לאלמנים ואלמנות בכל הסניפים.

לבני זוג של קשישים בחלק מהסניפים מתקיימות גם קבוצות 
 מסייעות קבוצות התמיכה סיעודיים וכן לבני משפחה מטפלים.

 י אנשי מקצוע."מצבי המשבר השונים, ומונחות עבהתמודדות עם 
www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly 

 50-6062055  –ת  עברי
 50-6062051  – ערבית
 50-6062050   –  רוסית

 50-6062052 – אמהרית
 50-6062050 –  אנגלית

 

 ללא תשלום. השירות ניתן
 –אמצעי תקשורת ידידותי לקשישים 

ניתוב שיחות לפי מקום מגורים. מענה 
 המבוקשת.קולי בשפה 

 
 חבורת

 חסרי מנוח

 
 ברחבי הארץ

 
פעילויות חברה ותרבות מתאפיינת בקיום  חבורת חסרי מנוח
  בתרומה אישית ובשיתוף פעולה. מגוונות,

קבוצות כאלו ברחבי  אנשי החבורה מסייעים למי שמעוניין להקים
 ע"י מתן הרצאות בנושא. הארץ

 פעילותה.ניתן לעמוד על תהליכי גיבוש הקבוצה ותכני 

 
 יהודה גפשטיין
550-0400275 

 
gibshdi@zahav.net.il 

 
 

 
 ,קבוצות/ההרצאות מיועדות ליחידים

דומה. ההרצאות  הרוצים להקים קבוצה
 ללא תשלום באזור דן.

תשלום עבור  – באזורים מרוחקים
 הוצאות נסיעה בלבד.

 

 
 מה הסיפור שלך

 
זור ירושלים בא

 והסביבה

 
 פעלת חלקים במוחה בדגש רגשי וחווייתי. סיפורים סדנאות

לדמיון ולזיכרון. בעקבות השיתוף  ליצירתיות, שקשורים לניסוח,
אין צורך בניסיון קודם  וההקשבה נוצר חיבור בין המשתתפים.

 הרצאות בסופרות. יש בנוסף  בכתיבה.
 

 
 מאיה היימן

550-4226440 
 

mayahy@gmail.com 
 

 
 –לקבוצה סדנא או הרצאה  עלות

 וביטול זמן. לא כולל נסיעות 354₪
 .שעהכ הפעילות משך

 מתאים לכל מסגרת.
 

http://www.botanic.co.il/
http://www.botanic.co.il/
mailto:nirlahav10@gmail.com
mailto:nirlahav10@gmail.com
mailto:maayanhub@botanic.co.il
mailto:maayanhub@botanic.co.il
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
mailto:gibshdi@zahav.net.il
mailto:mayahy@gmail.com
mailto:mayahy@gmail.com
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
מוזיאון ארצות 

 המקרא

 
 , 01' סטפן וייז רח

 ,המוזיאונים שדרת
 ירושלים

 
 בארכיאולוגיהקורס סתיו  –העתיד של העבר 

מהן הגישות והשימושים המודרניים בהם המחקר הארכיאולוגי 
עושה שימוש היום? כיצד המדעים המדויקים והטכנולוגיה של המאה 

מסייעים בהבנת וחקר העבר? איך דיסציפלינות אחרות כמו  21-ה
 ?סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מסייעות בזיהוי אוכלוסיות שהיו ואינן עוד

 
www.blmj.org 

 

 
 מחלקת חינוך
50-5755255 

 
education@blmj.org 

 

 

 

 
בימי מפגשים  12למשך הקורס יתקיים 

 .15:34-10:44 בין השעות רביעי
למצטרפים  14%תינתן הנחה של 

 .לקורס בתקופת חודש האזרח הוותיק
 

 תיאום מראש
 

 

 – מחשב לכל גיל
מחשבים לגיל 

 השלישי

מנחה גלישה באינטרנט ושימוש באופיס  במחשבים הדרכהספר  ברחבי הארץ
2414. 

 מתאים למשתמש המבוגר בראשית דרכו בעולם המחשבים.
 המדריך מקרב את המבוגר לעולם הצעירים

 

 מלכה סגל
550-0221050 

malkasegall@gmail.com 
 

 04₪ – ספר + דמי משלוחעלות 

 
קהילתי  מנהל

 גינות העיר
תכנית לימודי 

 גיל"-בוקר "אל

 
 ,10עמק רפאים 
 ירושלים

 
 קורסים וסדנאות בתחומים: 144-למעלה מ

 אנגלית וספרדיתלקית, יידיש, ערבית, איט :לימודי שפות
פרות, ארכאולוגיה, תנ"ך, גרפולוגיה, פילוסופיה, ס: קורסים עיוניים

 כלכלה ועוד...
 וסיקה, ריקוד, תאטרון, קולנוע...ציור, מ :אמנויות

 
http://www.ginothair.org.il 

 

 
 עליזה מלול

 מנהלת תחום הגיל השלישי
550-6655142 

 
aliza@ginothair.org.il 

 
 

 

 
במהלך חודש האזרח הוותיק תינתן 

 .על דמי הרישום 14%הנחה של 
ה במועד נחההאת יש לבקש )

 ההרשמה(
 .מקום מרכזי ונגישה

 
 תיאום מראש

 

 
 מכון תכנים
 לגיל הזהב

 

 
 רחבי הארץב

 
למען אוכלוסיית  להקמת קבוצת מנהיגות - סדנת מנהיגות/פעילים

 גיל הזהב.
 סדנת העצמה העוסקת במאפייני וקשיי הגיל, תקשורת בין אישית,

  יחסים בין דוריים, זוגיות בגיל השלישי ועוד.
 סדנת זהירות בדרכים ;סוף זיכרונות באמצעות אבני פסיפססדנת אי

 הכנה לפרישה. סדנתו
 

 
 אלי טויטו

52-5540115 
550-0507000 

 
tchanim@zahav.net.il 

 
 

 
 מפגשים 15-24: סדנת איסוף זיכרונות

 שעות. 3-0בני 
 אש" 04-144קורס של : סדנת מנהיגות

תינתן הנחה של  האזרח הוותיקבחודש 
 לכל הפעילויות הנ"ל. 24%

 
 

http://www.blmj.org/
http://www.blmj.org/
mailto:education@blmj.org
mailto:education@blmj.org
mailto:malkasegall@gmail.com
mailto:malkasegall@gmail.com
http://www.ginothair.org.il/
http://www.ginothair.org.il/
mailto:aliza@ginothair.org.il
mailto:aliza@ginothair.org.il
mailto:tchanim@zahav.net.il
mailto:tchanim@zahav.net.il
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

מרכז ידע לחקר 
הזדקנות 

האוכלוסייה 
 בישראל

ושימוש במערכות הממוחשבות  ,מתן סדנאות להכרה לאנשי מקצוע ברחבי הארץ
עורך סדנאות  של מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

להכרה ולשימוש במערכותיו: מאגרי נתונים, מאגר סטטיסטי, מאגר 
 .SHARE-ביבליוגראפי ופרויקט

igdc.huji.ac.il 

 

 דניאלה פסקל

50-5445551 

igdc@savion.huji.ac.il 

ללא  – לקהל היעד סדנאות ניתנות
 תשלום.

 דקות לשעה. 34בין  אורך סדנא

 
 מתנה לחיים

 

 
 ברחבי הארץ

 
ייחודיים למבוגרים בדגש על מניעת נפילות,  והדרכותמתן חוגים 

והקלה על כאבים תוך התמקדות בתנועות  ,שיפור שיווי המשקל
מבוגרים שמרגישים טוב יותר  - פשוטות ושאינן מסוכנות. התוצאה

 ונשארים עצמאים.
 

http://rakefetforme.com/ 
 

 רקפת בקה מוזס
555-4554252 

 
rakefetm5@gmail.com 

 
 

 
משתנה בהתאם לכמות  ילותעלות הפע

 .המשתתפים
 תוספת נסיעות. –ליעדים מחוץ לגוש דן 

תינתן  במסגרת חודש האזרח הוותיק
 מהמחיר הרגיל. 25%הנחה של 

 
 

 
הבועה קסם 

 וסדנאות יצירה

 
 ברחבי הארץ

 
גילוף  ,גילוף בנחושת ,פסטיבלים ,סדנאות העשרה ,הרצאות

 .בזכוכית ומחצלות עם חול
 בפייסבוק: "נאיף שחאדה בית האומנות"

 
 

 
 שחאדהנאיף 

550-5116004 
 

nayf_shhadi@hotmail.co.il 

 

 
תינתן חודש האזרח הוותיק  הלךבמ

 .על כל הפעילויות 15%הנחה של 
 
 

 

 
 תנועה קול ומגע

 
 ברחבי הארץ

 
"קול תנועה מגע" הוא מפגש קבוצתי מונחה המחבר תנועה עם מגע 

 לחוויה של שחרור ושמחה לגוף ולנפש. קול ומוזיקה
 
 

 

 נחמה פלורנטין
550-4741062 

 
florentin4@gmail.com 

 
 544₪ –אזור גוש דן ב עלות מפגש

כרוך בתוספת  – מעבר לאזור גוש דן
 נסיעות.

 .שעה וחצי המפגש אורך
 

 
 

http://igdc.huji.ac.il/
http://igdc.huji.ac.il/
mailto:igdc@savion.huji.ac.il
mailto:igdc@savion.huji.ac.il
http://rakefetforme.com/
mailto:רקפת%20בקה%20מוזס%20%3crakefetm5@gmail.com%3e
mailto:רקפת%20בקה%20מוזס%20%3crakefetm5@gmail.com%3e
mailto:nayf_shhadi@hotmail.co.il
mailto:nayf_shhadi@hotmail.co.il
mailto:florentin4@gmail.com
mailto:florentin4@gmail.com
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 !םייח הליצמ תוחיטב תרוגח
 

 

 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
אביטל טיולים בארץ 

 ובחו"ל

 
 ברחבי הארץ

 
באתרי  הדרכת טיולים לקבוצות דוברי רוסית

 מורשת, טבע ומפגש עם דמויות מהעבר.
 הקבוצה.הטיול מותאם לאופי 

 
 

 
 אביטל עזר

550-4220430 
 

avital.ezer@gmail.com 
 

 
 .לקבוצה₪ 044 – עלות ליום טיול מודרך

 .הדרכה בשפה הרוסיתה
 )המחיר לא כולל כניסה לאתרים(

 
 

 
 אגודת
 מורי
 הדרך

 
 ברחבי הארץ

 
 , אוטובוס, מדריך, כולל ארגון טיולים בכל הארץ
 .אתריםוביקור ב ארוחת צהרים

 
www.itga.org.il/ 

 
 

 
 משה

054-4991800 
03-6186411 

 
moshe@itga.org.il 

 

 
 בקבוצה. ליחיד 150₪ -עלות טיול 
 שיוזמנו. הטיולים הראשונים לשניתינתן הדרכה חינם 

 .זוכה –כל הקודם 
 
 
 

 
 פארק הירקון,

 גני יהושע,
 - תל אביב

 פארק האגם
 

 
 תל אביב

תחנת הרכבת )
 הקרובה:

ת"א 
 (אוניברסיטה

 
 
 

 
 מכייפים על המים:

שייט קבוצתי מקסים ומודרך על נחל הירקון מאתר 
ובחזרה. השייט "שבע טחנות" ועד שפך הירקון 

מלווה במוסיקה, מצב רוח ואנקדוטות על תל אביב 
 והווי הירקון.

 
www.parkfun.co.il/content.php?id=12 

 

 
 בני גורן

52-6005503 
 

agampark@012.net.il 

ליחיד בקבוצה, המונה לכל הפחות ₪ 04 – ייטעלות ש
 .משתתפים 04ולכל היותר  משתתפים 04

 משך הפעילות כשעה.
 ניתן להוסיף סירות מנוע לקבוצות גדולות.

 
 תיאום מראש

 

 
 -אירוח כפר עציון
 בית ספר שדה

 
עציון קיבוץ כפר 

 בגוש עציון

 
נופו של עמק ברכה, אירוח בצימרים מפנקים מול 

 בקירבה לאתרי תיירות מרתקים.
 

www.k-etzion.co.il 
 

 
 :הזמנות

50-6625360 
 

eruach@kfar-etzion.org.il 
 

 
 באמצע שבוע כולל ארוחת בוקר ללינה עלות

 .תעודת אזרח ותיקיש להציג  לזוג.₪ 044 –
 

 תיאום מראש
 

mailto:avital.ezer@gmail.com
mailto:avital.ezer@gmail.com
http://www.itga.org.il/
http://www.itga.org.il/
mailto:moshe@itga.net.il
mailto:moshe@itga.net.il
http://www.parkfun.co.il/content.php?id=12
mailto:agampark@012.net.il
mailto:agampark@012.net.il
http://www.k-etzion.co.il/
http://www.k-etzion.co.il/
mailto:eruach@kfar-etzion.org.il
mailto:eruach@kfar-etzion.org.il
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אירוח כפרי
 "גבולות"

 מצפה גבולות

 
 קיבוץ גבולות
 חבל הבשור

 
מזמין  ראשון המצפים בנגב  –מצפה גבולות 

לשמוע על ההתיישבות הראשונה, סיפורי חלוצים, 
 והבאת קו המים לנגב.

וערב  טיול ואירוח על בסיס חצי פנסיון ,כמו כן
 .חוויתי במצפה גבולות

 
www.tayarutgvulot.org.il 

 

 
 רונית

550-3636552 
 

ronit@tgvulot.co.il 

 
 :עלויות ליחיד בקבוצה

 0₪ – כניסה לאתר
 8₪ – הכניסה כולל הדרכ

 .משתתפים 03 מונה לכל הפחותקבוצה 
 .לחבילת אירוח 53%תינתן הנחה של 

 
 תיאום מראש

 

 
 בוקה אירוח בכפר

 
 כפר חורפיש

 
חדרי אירוח  ,נופש גלילי פסטורלי – אירוח דרוזי

משולב גם מרכז לרפואה משלימה ומרכז  ,במתחם
גות אירוח כולל ארוחות מענה .לטיפוח האישה

 .ועשירות מהמטבח הדרוזי האהוב
 

/ my.weekend.co.il 
 

 
 פריד

5500523666 
5526263005 

 
Faridazzam76@gmail.com 

 
 

 
 עלויות:

 044₪ -לילה לזוג באמצע השבוע
 344₪ –לילה לזוג בסוף שבוע 

 .המחיר כולל מע"מ וארוחת בוקר
 

 תיאום מראש
 

 
ד.ו.ש שירותי תיירות 

 בע"מ

 
 ברחבי הארץ

 
בדגש על קירוב בין מגזרי  ,הרצאות וטיולים

אוכלוסיה שונים, סיפורן של עדות ישראל )ציונות 
בצעד תימני, ציונות וקובה חמוסטה ועוד(, מיעוטים 
בישראל )שומרונים, דרוזים, בדואים ועוד(, קבוצות 

 .דתיות שונות, ערים עם מגוון אתני ועוד
 

 
 משה פרנק

550-0663455 
 

frankmoshe@walla.co.il 
 

 

 
מהמחיר הרגיל על כל  53%תינתן הנחה של 

  הפעילויות.

http://www.tayarutgvulot.org.il/
http://www.tayarutgvulot.org.il/
mailto:ronit@tgvulot.co.il
mailto:ronit@tgvulot.co.il
http://my.weekend.co.il/
mailto:Faridazzam76@gmail.com
mailto:Faridazzam76@gmail.com
mailto:frankmoshe@walla.co.il
mailto:frankmoshe@walla.co.il
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
עמותת אלאופק 
 לתרבות ואומנות

 
שפרעם 
 והסביבה

 
ארגון סיור מודרך לקבוצות מטיילים בשפרעם, 

 הכולל ביקור באתרים היסטורים כגון:
אלעומר, מערות מהתקופה מצודת דאהר 
בורג', בית כנסת יהודי עתיק -הביזנטית, אל

מתקופת הסנהדרין, מערת רבי יהודה בן בבא 
 והשוק העתיק.

 
 
 

 
 עפיף שליוט

50-4550222 
50-4502500 
550-0026466 

 
afif_shlewet@yahoo.com 

 
 
 

 
מונה לכל היותר , הלקבוצה 044₪ –עלות סיור מודרך

 .משתתפים 34
 שעות. 0-משך הסיור כ

 ההסברים בשפות: עברית וערבית.
יש אפשרות לבקר במפעל קפה במקום, פרט לימי 

 שבת וראשון.
 

 תיאום מראש
 

 
אליפז חופש וחוויה 

 בערבה

 
 קיבוץ אליפז
 מ.א. אילות

 ערבה דרומית

 
על הדרך לאילת או במיוחד,  –" החושים 3חממת "

, רקע הרי אדום ובלב המטעים והפרדסעל 
שיכורים מריח התבלין, נקטוף ונטעם ממגוון 

 גידולים בחממות הסגורות ובשטחים הפתוחים.
 במתחם פינות ישיבה ומזנון.

 
www.elifaz.co.il 

 

 
 צדוקסלאה 

54-6256025 
550-5006320 

 
leah@elifaz.co.il 

 

 
 

 
 הכניסה למבואה ללא תשלום.

, בקבוצה ליחיד₪ 54 –עלות פעילות הדרכה וקטיף 
 .משתתפים 54 מונה לכל הפחותה

 
 תיאום מראש

 
 

 
 אלעולא לתיירות

 
בכל רחבי הארץ 

 ובעיקר בצפון

 
 וסדנאות בנושא הדרוזים בישראל. הרצאות
מודרכים בכל רחבי הארץ בכפרים  סיורים

  .הדרוזים

 
 - ס גדבאןפאר

 מורה ומדריך לידיעת הארץ
555-5050320 

 
faresgadban1@walla.co.il 

 

 
 הנחה מהמחיר הרגיל 04%

  .הפעילויות על כל סוגי

mailto:afif_shlewet@yahoo.com
http://www.elifaz.co.il/
http://www.elifaz.co.il/
mailto:leah@elifaz.co.il
mailto:leah@elifaz.co.il
mailto:faresgadban1@walla.co.il
mailto:faresgadban1@walla.co.il
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אקולוגיה בלוטן

 
 קיבוץ לוטן
 חבל איילות

 
סיור מודרך במרכז אקולוגי לימודי יצירתי בקיבוץ 

 .בודדיםללקבוצות והסיור ניתן  לוטן.
 

www.kibbutzlotan.com 
 
 

 

 
 מיכל

54-6256625 
550-6366525 

 54-6256623 -פקס
 

info@klotan.co.il 
 

 
 עלות סיור כולל תה ועוגיות בבית התה הסולארי

 ליחיד בקבוצה.₪ 53 –
, לינה הכוללת חבילה מיוחדת לקבוצות במחיר מיוחד

 ארוחות בוקר וערב, הרקדה ותחרות נושאת פרסים.
 

 תיאום מראש
 

 
המחלקה לתיירות 

 מועצה אזורית
 מטה יהודה

 
 ברחבי

מועצה איזורית 
 מטה יהודה

 
 טיולים מסובסדים אל "הלב הירוק", המרחב

 שבדרך אל העיר.
 

www.tour-yehuda.org.il 
 
 

 

 
 מנהל - ערן אוחנה

 מזכירה - ריקי מאירוביץ'
506654655 

 506654636 פקס:
 

rikim@m-yehuda.org.il 
 

 ליחיד בקבוצה.₪ 534 – עלות טיול
כולל אוטובוס, מדריך, ארוחת צהריים, וכניסה הטיול 

 לאתרים.
 

 תיאום מראש
 

 
חדר האוכל בקיבוץ 

 דליה

 
 קיבוץ דליה

 
 מועצה אזורית

 מגידו

 
 לקבוצות.צהריים וערב או ארוחת בוקר ארוחות 

 544המונה לכל הפחות  ,ליחיד בקבוצה עלויות
 משתתפים:

 05₪-החל מ –( כשרה)ארוחת צהריים 
 04₪-החל מ –( כשרה) ארוחת בוקר

 

 
 יותם בר סמך

550-6303523 
 

economia@k1.dalia.org.il 
 
 

 
ניתן גם להוסיף סיור בקיבוץ או סיור באתרים 

הסליק בעין השופט ו/או מערת הפלמ"ח  -הסמוכים
 .בקיבוץ משמר העמק

 
 תיאום מראש

 

 
חדר האוכל בקיבוץ 

 בית אלפא

 
 בית אלפא

מועצה אזורית 
 גלבוע

 
 לקבוצות.צהריים וערב או ארוחת בוקר ארוחות 

 544ליחיד בקבוצה, המונה לכל הפחות  עלויות
 משתתפים:

 05₪-החל מ –( כשרה)ארוחת צהריים 
 04₪-החל מ –( כשרה)ארוחת בוקר 

 

 
 יותם בר סמך

550-6303523 
 

economia@k1.dalia.org.il 
 
 

 
חומה ומגדל בגן  – ניתן גם להוסיף סיור באזור

הסחנה, המוזיון לארכיאולוגיה אזורית וים  – השלושה
 תיכונית בסחנה.

 
 תיאום מראש

 

http://www.kibbutzlotan.com/
http://www.kibbutzlotan.com/
mailto:info@klotan.co.il
mailto:info@klotan.co.il
http://www.tour-yehuda.org.il/
http://www.tour-yehuda.org.il/
mailto:rikim@m-yehuda.org.il
mailto:rikim@m-yehuda.org.il
mailto:economia@k1.dalia.org.il
mailto:economia@k1.dalia.org.il
mailto:economia@k1.dalia.org.il
mailto:economia@k1.dalia.org.il
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 החוויה הבדואית

 
כפר סלאמה 
 )ליד כרמיאל(

 
הכולל לינה וארוחות בוקר,  אירוח בדואי אותנטי

 צהריים וערב כשרות.
 

aldiwan.ybay.co.il/ 
 
 

 
 זיאד סוועד

506343230 
550-0406535 

 
aldiwan3@gmail.com 

 

 54%במסגרת חודש האזרח הוותיק תינתן הנחה של 
 השונות.על האפשרויות האירוח 

 
 תיאום מראש

 

 
 וואו טורס

 
 אילת והערבה

 
טיולים ואטרקציות לללא תשלום ייעוץ טלפוני 

  .באילת ובערבה

 
 ולדימיר קורפנקו
54-6653505 

550-2532302 
 

wowtours.eilat@gmail.com 
 

 
 אנה

550-2355530 

 
ועד שכונת קרית 

 שמואל

 
 ים המלח

 
 נופש בים המלח

 
 

 

 
 אורי ברקאי

550-0363360 
 

Uribar49@walla.com 

 
 .מחיר מסובסד לגימלאים

 .נא להתקשר אחרי חג הסוכות
 

 

 
 חוויות ניר דוד

 
 קיבוץ ניר דוד
 מועצה איזורית
 עמק המעיינות

 
בפארק המעיינות ברכבים כשעה וחצי, של טיול  -

 נהיגה עצמית לבעלי רישיון נהיגה.. ירוקים
 "על אהבה וחיות -טיול בפארק האוסטרלי  -

 אחרות"
 ארוחת צהריים ב"חברותא" -

 
www.nirtours.co.il 

 

 
 טלפון לתיאום:
 דינה רוזנברג

555-5365604 
50-6044565 
50-6044650 

 
shivuk1@nirdavid.org 

 

 
 :עלויות ליחיד בקבוצה

 05₪  –פארק המעיינות 
 50₪ – הפארק האוסטרלי )גן גורו(

 03₪ –ארוחת צהריים 
 
 

 תיאום מראש
 

http://aldiwan.ybay.co.il/
mailto:aldiwan3@gmail.com
mailto:aldiwan3@gmail.com
mailto:wowtours.eilat@gmail.com
mailto:wowtours.eilat@gmail.com
mailto:Uribar49@walla.com
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
טיולי שלומציון 

בירושלים 
 וסביבותיה

 
ירושלים 
 והסביבה

 
 וסביבותיההדרכת טיולים באתרים בירושלים 

 
 ציונה בן אברהם

 מורת דרך מוסמכת
555-6354055 

 
Tsiyonaba@gmail.com 

 

 
  שעות. 0-לקבוצה ל₪ 044 – עלות הדרכת טיול

 
 טיולים וטעימות

 נטו חוויה

 
 ,גן הפסגה
 הר זבול,

, כפר חורפיש
 הגליל העליון

 
סיור טעימות חוויתי בגרעין הכפר הדרוזי חורפיש 

 הכוללת:, הטבעית שלווהסביבה 
מצגת על , טיול מודרך לנבי סבאלאן ובכפר העתיק

, מרכז מבקרים לצמחי טבע ומרפא, חיי הדרוזים
ארוחה דרוזית , וצפייה בסרט על השכול הדרוזי

 .מסורתית
 

 
 עאמיר חסן

555-4636364 
 

hasan47536@gmail.com 
www.tiulimveteimot.com 

 
 

 
 :המונה עלויות לקבוצה

 ארוחה. + סיורלליחיד ₪ 553 – משתפים 54-יותר מ
 ארוחהלליחיד ₪ 544 –משתתפים  54-מ פחות

 הסיור.לכל הקבוצה עבור  344₪ +
 

 תיאום מראש
 

 
 יד בן צבי

 
 

 
יד בן צבי 
ושכונות 
 בירושלים

 
יד בן צבי מקיים סיורים המותאמים לאוכלוסיית 

, בשכונות ירושלים, במחירים אזרחים הוותיקיםה
 .אזרח הוותיקיחודיים לחודש ה
 

www.ybz.org.il 
 

 
 ברזני-גלי שבת

50-5264465 
555-6635564 

 
gali@ybz.org.il 

 

 
 משתתפים( 03 המונה לכל היותרעלות סיור לקבוצה )

– 894₪ 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 -יאכטות אילת 
 חברת רועי

 
 אילת

 
 שייט בספינות מרווחות וגדולות,

 מ' מתחת לפני הים. 5ספינה מזכוכית 
  ניתן לשלב שייט+ארוחות ומוזיקה בספינה.

 
 חן
 (5שלוחה ) 54-6236663
 

skipper@netvision.net.il 
skipper@017.net.il 

skipper2015@bezeqint.net 
 

 54-33₪בין  עלות מבחר סוגי השייט נעים
 ליחיד בקבוצה.

 סוגי השייט כוללים ריקודים, מוזיקה, שתיה וכדו'
 

 תיאום מראש

mailto:Tsiyonaba@gmail.com
mailto:Tsiyonaba@gmail.com
mailto:hasan47536@gmail.com
mailto:hasan47536@gmail.com
http://www.tiulimveteimot.com/
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
"יחבקו אותך 

 דרכיה"

 
ברחבי מחוזות 

 ירושלים
 והמרכז

 
טיולים באוטובוס וירידות באתרים מענינים, 

 מייצגים ומרגשים.
הרצאות ומצגות מרתקות בנושאי ידיעת הארץ, 

 חגי ישראל, היסטוריה ומנהיגות.
 מתובל בשירים, חידונים ושעשועונים.

 

 
 שאול אדלר

555-0406363 
50-5203503 

 
adler@013.net.il 

 

 
לא כולל מע"מ לקבוצה, ₪ 044 – עלות הרצאה

 ונסיעות.
 על הדרכת טיול. 54%תינתן הנחה של 

 
 
 

 
טבע נגיש  -לטם

 לכולם

 
 ברחבי הארץ

 
המותאמים טיולים וסיורים מודרכים ברחבי הארץ, 

בצורה מושלמת ליכולות הפיזיות ולצרכים של 
תצפיות, אתרים מרתקים, מסלולי טיול  – הקבוצה

 נוחים להליכה ועוד...
 

www.lotem.net 
 

 

 
 מרכז צפוני

530-3525325 
jerusalem@lotem.net 

 
 מרכז ירושלמי

550-6606502 
tiyulim@lotem.net 

 

 
 094₪ – משתתפים 03-עלות הדרכה לקבוצה בת כ

עלות זו כוללת שני מדריכים, כך שההדרכה תוכל 
 להיות בקבוצות קטנות ואינטימיות.

להיעשות על  תיאום ההסעה, הארוחות והאתרים יכול
 .ידינו ללא תוספת תשלום מצידכם

 
 

 

 
מינהל קהילתי גינות 

 העיר
 ישן וחדש בירושלים

 
עמק רחוב 

 ,30רפאים 
 ירושלים

סדרת סיורים המספרת את סיפורה של ירושלים 
 מימי התנ"ך ועד הפלמ"ח.

 
 

www.ginothair.org.il 
 

 עליזה מלול
 מנהלת תחום הגיל השלישי

550-6655342 
 

aliza@ginothair.org.il 
 

 
 .ליחיד בקבוצה 04₪ – מחיר סיור

 55.55.50-ב סיור פתיחת שנה
סיור בהר הצופים  – "מעל פסגת הר הצופים..."

 בהנחיית אריה סלומון
 

 תיאום מראש
 

 
מינהל קהילתי גינות 

 העיר
 קהילה מטיילת

 
 כל הארץ

 
 גדולה.-טיולי איכות בארצנו הקטנה

לטיולים שלנו יש טעם של חוויה, כיף וערך מוסף 
 שתחוו בטיול הראשון אתנו!

 
www.ginothair.org.il 

 

 
 מלכה מזרחי שראבי

550-4232656 
 
 

Kehila3@gmail.com 
 

 
 טיולים במחירי עלות.

 גמלאים,התכנית פועלת בהתנדבותם המקצועית של 
העוברים הכשרה, פיקוח, , רכזי "קהילה מטיילת"

 ברחבי הארץ התרעננות אינטנסיבית ולמידת עמיתים
 

 

mailto:adler@013.net.il
mailto:adler@013.net.il
http://www.lotem.net/
http://www.lotem.net/
mailto:jerusalem@lotem.net
mailto:jerusalem@lotem.net
mailto:tiyulim@lotem.net
mailto:tiyulim@lotem.net
http://www.ginothair.org.il/
http://www.ginothair.org.il/
mailto:aliza@ginothair.org.il
mailto:aliza@ginothair.org.il
http://www.ginothair.org.il/
http://www.ginothair.org.il/
mailto:Kehila3@gmail.com
mailto:Kehila3@gmail.com
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 65-מטיילים ב

 
 

 
עמק המעיינות 
 )עמק בית שאן(

 טיול ליום שלם:
צפייה בציפורים הנודדות בבריכות הדגים, טיבוע 

נוף  , ביקור בחוות דגי נוי, סיור בדרךציפורי שיר
 גאון הירדן המשקיפה לממלכה הירדנית.

 "סיפורים בעמקבפייסבוק: "
 

 
 סופי עטרה

555-3655602 
 

sofi@kfar-ruppin.org.il 
 
 

 

 
, המונה לכל ליחיד בקבוצה₪ 503 – עלות טיול

 .משתתפים 04הפחות 
 .מומלץ להביא משקפת

 אפריל. –יתקיימו בחודשים ספטמבר הטיולים 
 

 תיאום מראש
 

 
 "מסע בכורסא"

הרצאות וטיולים 
 בארץ

 
 ברחבי הארץ

 

 
 דרך אקדמאית-הדרכת טיולים ע"י מורת

 היסטוריונית.
 הרצאות בליווי מצגת או שקופיות בנושאים:

 ,"מחרמון עד אילת" .א
 ,"מדוד עד הרצל" .ב

 ועוד ,"מהתנ"ך עד הפלמ"ח" .ג
 

 
 עירית היימן

50-5434532 
550-5054440 

 
irithyman@gmail.com 

 
 

 
 :לקבוצה תיועלו

 844₪ –הדרכת יום טיול 
 044₪ –הדרכת חצי יום 
 344₪ –שעת הרצאה 

 )לא כולל נסיעות וביטול זמן(
 

 

 
 משוט בארץ

 
אזור המרכז 

 והצפון

 
 הארץטיולים והרצאות בתחום ידיעת 

  בליווי שקופיות.

 
 ברוך שטרן

550-0556024 
50-6003365 

 
Baruchst18@gmail.com 

 

 
 כולל מע"מ.₪ 044 – עלות ההרצאה

  מהמחיר הרגיל. 54%הנחה של  על כל טיול תינתן

mailto:sofi@kfar-ruppin.org.il
mailto:sofi@kfar-ruppin.org.il
mailto:irithyman@gmail.com
mailto:irithyman@gmail.com
mailto:Baruchst18@gmail.com
mailto:Baruchst18@gmail.com
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 נתיב לשלום

 

 
 מושב

 העשרה-נתיב
מ.א. חוף 

 אשקלון

 
 נתיב העשרה ותצפית. סיור במושב

ביקור במרכז הישוב, הסבר על מרחבים מוגנים 
 ומיגון גני הילדים.

 סיפור על המנהרות שנמצאו באזור.
 הגעה לחומת הגבול ותצפית לעבר רצועת עזה.

 נתיב לשלום :פייסבוקב
 

www.tsameret.net 
 

 
 צמרת זמיר

550-5633634 
 

katom_z@bezeqint.net 

 
 ליחיד בקבוצה.₪ 58 –עלות 

 פעילות שעה.אורך ה
 

 תיאום מראש

 
 סיורים דינמיים

 
 

 
 הארץברחבי 

 וגם בחו"ל

 
 .ארגון טיולים ונופשים המותאמים לגיל הזהב

סיורים קסומים בעקבות סיפורי מקום ומפגשים 
 .אנושיים חוויתיים

 .טיולים שנתיים לפי נושא או אזור סדרת
 לינה בכל רמת אירוח שתבחרו.

 .הרצאות במבחר נושאים
 לגיל הזהבשרות לטיולים בחו"ל בהתאמה אפ

 
www.dynamictours.co.il 

 

 
 אורנה סידי

550-0425400 
50-6525503 

 
sidi_o@netvision.net.il 

 
 53-54% של הנחה בחודש האזרח הוותיקתינתן 

 טיולים בארץ.ל
 לא כולל נסיעות. ,להרצאות 53%הנחה של 

לגיל הזהב לכל השנה לטיולים  54-53%הנחה של 
 הפתוחים לקהל הרחב.
 יעוץ ראשוני ללא עלות.

אנחנו אתכם מהרעיון ועד הביצוע בהתאמה אישית 
כל הטיולים מלווים בהדרכה מקצועית עם  ובגמישות.

 .מורי דרך בעלי רישיון וניסיון
 

 
 ותיירותעיר עולם 

 
 ,רחבי העיר

 ויפ-תל־אביב

 
יפו מזמינה אתכם, אזרחים -עיריית תל־אביב

המיועדים לגיל השלישי לסיורים ייחודיים  ,ותיקים
בואו . 54:44כל יום שלישי, בשעה  ברחבי העיר

שרונה, יפו העתיקה,  -לגלות את העיר בשעתיים 
 נווה צדק, רוטשילד, סיורי אומנות, תרבות ועוד.

 
www.visit-tlv.co.il 

 

 
 יעל צנגוט

52-3052435 
 
 

tourism@mail.tel-aviv.gov.il 
 
 

 

 ה.קבוצביחיד ל₪ 54 – סיורעלות 
הסיורים מועברים ע"י מדריכים מוסמכים של עמותת 

 יפו.-התיירות, עיריית תל־אביב
 

 תיאום מראש
 
 

https://www.facebook.com/NetivLShalom
http://www.tsameret.net/
http://www.tsameret.net/
mailto:katom_z@bezeqint.net
mailto:katom_z@bezeqint.net
http://www.dynamictours.co.il/
http://www.dynamictours.co.il/
mailto:sidi_o@netvision.net.il
mailto:sidi_o@netvision.net.il
file:///C:/Users/AvrahamEI/Desktop/תיקון%20חוברת%20חודש%20האזרח%20הוותיק%202016/www.visit-tlv.co.il
file:///C:/Users/AvrahamEI/Desktop/תיקון%20חוברת%20חודש%20האזרח%20הוותיק%202016/www.visit-tlv.co.il
mailto:tourism@mail.tel-aviv.gov.il
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 מיקום גוףהשם 
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
קייטרינג אוכל דרוזי 

 מרעי נאהדה –

 
 כפר חורפיש
 וברחבי הארץ

 
אוכל דרוזי אותנטי כשר: ממולאים, עלי גפן, 

 מגדרה, בורגול, סמבוסק בטעמים שונים,
דרוזית אפויה במקום, קפה דרוזי, קנאפה פיתה 

 .ועוגיות מיוחדות עם תמרים, וכדו'
 האירוח בכפר חורפיש.

 ניתן להזמין קייטרינג לכל הארץ.
 

 להזמנות:
5503564565 
5503564266 
5503564263 

 
wesam1998@walla.com 

 
 עלויות ליחיד:

 03₪ –ארוחת בוקר 
 94₪ –ארוחת צהריים או ערב 

 54%במהלך חודש האזרח הוותיק, תינתן הנחה של 
 למזמינים.

 
 תיאום מראש

 

 
 תיירות דגנייה א

 

 
קיבוץ דגניה א' 

 )ע"י הכנרת(

 
סיפורם של חלוצי  - "סיור וארוחה בקיבוץ הראשון"

 .חקלאות דגניהוהעלייה השנייה, 
של חלוצי סיפורם  - "חלוציות התישבות וחקלאות"

דגניה כולל מוזיאון בית גורדון טבע וחקלאות + 
 .ארוחת צהרים

 
www.deganiatours.co.il 

 

 הדס
550-2306335 

 
rishonim@degania.org.il 

 
 
 

 
 :(משתתפים 04לכל הפחות )עלויות ליחיד בקבוצה 

 04₪ – (הסיור וארוחת צהרים )כשר
 63₪ – (הסיור + בית גורדון וארוחת צהרים )כשר

 "תוצרת דגניה א" סיור כולל ביקור במרכז המבקריםה
 

 תיאום מראש
 
 

 
 תיירות עין גב

 
 נמל עין גב

 
בכינרת, ארוחת צהריים הפעילות כוללת שיט 

 מלאה תפריט "מפלס הכנרת" וסיור רכבת מודרך.
 
 

www.eingev.co.il 

 להזמנות
50-665455 
50-6654526 

 
Cen_reserve@eingev.co.il 

 
 

 

 
עלות חבילה, הכוללת ארוחת צהריים במסעדת הדגים 

₪ 554 –וסיור מודרך ברכבת  בעין גב, שיט בכנרת
 ליחיד בקבוצה.

 ה.-ימים א
 

 תיאום מראש
 
 
 

  

mailto:wesam1998@walla.com
mailto:wesam1998@walla.com
http://www.deganiatours.co.il/
mailto:rishonim@degania.org.il
mailto:rishonim@degania.org.il
http://www.eingev.co.il/
http://www.eingev.co.il/
mailto:Cen_reserve@eingev.co.il
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 כתובת דוא"ל, טלפון –אנשי קשר  אופי הפעילות מיקום הפעילות שם הגוף

 "קח מקל,
 קח תרמיל"

מסלולי טיול בכל 
 רחבי הארץ

ראשוני על ייעוץ טלפוני 
 מסלולי טיול לגיל המבוגר.
 השירות ללא תשלום.

 

 5804800-435  - אורנה סידי sidi_o@netvision.net.il 
 

 55-444-68-438  - אלה פרסבורגר shivukella@gmail.com 
 

  0556694-40, 5340008-435  - שטרןברוך Baruchst18@gmail.com 
 

 0086904-40  - גיל חובב gil@gilhovav.co.il 
 

 0060504-435, 9993939-45  - גילי טופר gilitoper8@gmail.com 
 

 5093880-435  - זאב הולין holin@actcom.net.il 
 

 8060608-434  - חסן עמאיר hasan47536@gmail.com 
 

 9440033-434  - חבצלת בוחניק havatzelet2012@gmail.com 
 

 0506584-435  - יאיר גלאור ygalor@israelinfo.org 
 

 9340999-40, 0905695-435  - מירי יוסף miri@miriyossef.co.il 
 

 משה פרנק -  frankmoshe@walla.com 
 

 3040500-434  - פאריס גדבאן faresgadban1@walla.co.il 
 

 0943463-435  - צביקה חי tsvikahay@gmail.com 
 

 

mailto:sidi_o@netvision.net.il
mailto:shivukella@gmail.com
mailto:Baruchst18@gmail.com
mailto:gil@gilhovav.co.il
mailto:gilitoper8@gmail.com
mailto:holin@actcom.net.il
mailto:hasan47536@gmail.com
mailto:havatzelet2012@gmail.com
mailto:ygalor@israelinfo.org
mailto:miri@miriyossef.co.il
mailto:frankmoshe@walla.com
mailto:faresgadban1@walla.co.il
mailto:tsvikahay@gmail.com


 
 טיולים לינה ואירוח

 
 

07 

 .מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים אברהם איבגי,

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 האט ותן זכות קדימה!נהג, 
 

 

 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אור מעגל מתופפים

 
 ברחבי הארץ

 
 תופים וכלי הקשה נוספים. 07הפעלה עם 

 מלמדים את המשתתפים מקצבים פשוטים.
 ומשחקי תפקידים.מנגנים ושרים יחד, משחקי קצב 

 
 

 
 אור מאיר

550-1547757 
 

Mivzakim40@gmail.com 
 

 
 077₪ –עלות פעילות במרכז הארץ 

 משך הפעילות כשעה.
 
 

 

 
 אלברט כהן

 
 
 

 
 ברחבי הארץ

 
 מופע משולב של קולנוע, במה ויצירה.

השחקן תכנית אמנותית הכוללת כיתת אמן עם 
המוערך אלברט כהן וסרט תיעודי עטור פרסים על 

 יצירתו.
 לברושורקישור 

 

 
 עמיר כהן

550-6999007 
 

Amircohn9@gmail.com 
 

 

 
 האזרח הוותיקבמהלך חודש 

  למופע. 50%הנחה של  ינתן

 
 אם צוחקים? מבריאים!

 
 ברחבי הארץ

 
שבו  מופע הצחוק של שרה שמיר – "פרצופים"

 .האוויר צוחקים עד שנגמר
 

www.sarashamir.blogspot.com 
www.youtube.com/watch?v=jlvcjEW4WQA 

 

 
 שרה שמיר

550-2192490 
 

sarashamir@gmail.com 
 

 

 
 .מע"מ + 0777₪ – עלות המופע

ק"מ יידרש תשלום  07עבור מרחק מעל 
 עבור זמן ונסיעות.

 
 

 

 
 אצל יעל על המרפסת

 
 ישוב נטף
 ליד מעלה
 החמישה

 בדרך לירושלים

 
מוזמנות לשבת בנחת על  אזרחים וותיקיםקבוצות 
ביתה של יעל, קיץ וחורף, להשקיף אל נוף  מרפסת

וליהנות משירי ארץ ישראל, רומנסות  עמק איילון
 שנסונים צרפתיים ושירים מקוריים. בלאדינו,

 
 

 

 
 יעל בדיחי

550-0656670 
 

Badihi5@netvision.net.il 
www.yael-badihi.com 

 
 

 
 נתןתיבמהלך חודש האזרח הוותיק 

 .00%הנחה מיוחדת של 
משך האירוח והמופע כשעה וחצי עד 

 כולל כיבוד קל כשר.שעתיים ו
 

 תיאום מראש
 

mailto:Mivzakim40@gmail.com
mailto:Mivzakim40@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B_MYoLKiyXaKLVlxY3NGRmRmVkpjelJhVmFUelFQVEx0MkFV/view?usp=sharing
mailto:Amircohn9@gmail.com
mailto:Amircohn9@gmail.com
http://www.sarashamir.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jlvcjEW4WQA
mailto:sarashamir@gmail.com
mailto:sarashamir@gmail.com
mailto:Badihi5@netvision.net.il
mailto:Badihi5@netvision.net.il
http://www.yael-badihi.com/
http://www.yael-badihi.com/
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ארט בונוס הפקות

 
 ברחבי הארץ

 
אנו מציעים מגוון רחב של מופעי בידור ותוכניות 

מכל התחומים  לאזרחים וותיקיםוצבעוניים  ייחודיים
מוסיקה, פעלולים, מיסטיקה  ובניהם: מופעי ריקוד,

 וקסמים, פנטומימה ואחרים.
 

www.artbonus.co.il 
 

 
 כרמל ביק

52-5547664854 
550-0546264 

 
Karmel67@zahav.net.il 

 
 

 
במהלך חודש האזרח הוותיק תינתן הנחה 

בהזמנת כל מופע מהייצוג  57%של 
 הבלעדי שלנו.

לפי  תוכניות יתקיימוההמופעים ו
 בחירתכם בכל חלקי הארץ.

 
 

 
 ארץ אלף המערות

 תיאטרון ומופע מהלך

 
 ברחבי הארץ

 
 ,תיאטרון מהלך וטיול מזמר באתרי טבע ומורשת

  .שיר ומשורר בדרכי הארץ, טיול בעקבות ספר וסופר

 
 משה

054-4991800 
03-6186411 

 
moshe@itga.org.il 

 

 
 0777₪ –פעילות העלות 

הפעילויות תי תינתן הדרכה חינם לש
 הראשונות שיוזמנו.

 זוכה. –הקודם כל 
 
 

 
 בית האומנים

 בנגב

 
 55 רח' האבות

 באר שבע

 
ליווי והדרכה ע"י אומני  ביקור בגלריית האומנים,

 ברוח המסורת הבאר שבעית. הבית, ואירוח
 

www.b7omanim.com 
 

 

 
 ליאורה אורן

54-6012404 
 

omanim@bezeqint.net 
 

 

 
 במהלךללא תשלום  כניסה כולל הדרכה

 .כל השנה
 תרומה תתקבל בברכה.

 
 תיאום מראש

 

 
 אז וכלייזמר'ג

 

 
 תל אביב והמרכז

 
מופע מוזיקלי חי בנגינה של סקסופון סופרן בשילוב 

יהודית, כלייזמר, ג'אז,  מוזיקה–הסברים וסיפורים 
 סווינג, מוזיקה רוסית, יידיש, ואיטלקית.

 אפשר ורצוי לשיר ולרקוד לצלילי הסקסופון!
 

 
 שי ברנר

550-0920555 
 

shybrenner@gmail.com 
 

 
 עלות הרצאה בשילוב מוסיקה חיה

– 077₪ 
 

 תיאום מראש
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 הגר שמידוב

השאיפה לאיכות  –ורוד 
 חיים

 
 ברחבי הארץ

 
דורי -מסע בין מופע יחיד. – מסע בזמן" -"שעון החול 

 ועתיד... אל עבר, הווהמרתק, כובש ומרגש 
 מונודרמה המשלבת מוסיקה, שירה ושיתוף הקהל.

 בהשראת הספר "קיצור תולדות האנושות".
 "בפייסבוק: "שעון החול" או "הגר שמידוב

 

 
 הגר שמידוב

550-5067005 
 

hagar4.wix.com/varod4u 
hagar@varod4u.co.il 

 

 
 לא כולל מע"מ.₪ 0,077 –עלות המופע 

 
תינתן הנחה במהלך חודש האזרח הוותיק 

 להזמנת מופע. 75%של 
 

 

 
 הדרהמופע של קובי 

 
 רחבי הארץב

 
 עברית, בשפות: מופע מלהיב, שירה בליווי הגיטרה

 רוסית, צרפתית ועוד.. איטלקית, ספרדית,
 * ניתן לשלב ריקודים

 * ניתן לשלב הקרנת מילים על מסך
 * חיקוי מדהים של אלביס,בוב דילן ועוד מהסיקסטיס

 

 
 קובי הדר

550-4157070 
 

Kobihadar7@gmail.com 
 singwithkobבפייסבוק: 

 

 
 במהלך חודש האזרח הוותיק תינתן

  מהמחיר הרגיל. 07%הנחה של 

 
 "המזל של ג'קי"

 
 ברחבי הארץ

 
מתמחים בהופעות ה צמד זמרים, נגנים ורקדנים

. ארגון והפעלה של מועדוני אזרחים וותיקיםבפני 
זמר, הקראות על חיי מלחינים ומשוררים, קבלות 

 .ת נוסטלגיהושבת, מסיבות חגים, ימי הולדת ותוכני
 

www.mazalandjeki.com 
 

 
 ימזל וג'ק

03-9240462 
052-3298250 

 03-9216131 :טלפקס
 
 

 

 
 לאירוע עלות הופעה של שעה

 077₪ – (077-077) משתתפים-רב
 )העלות לא כוללת נגנים ורקדנים(

המרכז נסיעה למקומות מרוחקים מאיזור 
 007₪כרוכה בתוספת תשלום של 

 
 

 
 -זמר שיר וצליל 

 בכל גיל

 
 ברחבי הארץ

 
מציעות מגוון של מופעים  לאה ודורית במשך כעשור,

 לקהל האזרחים הוותיקים.
חלקו מפורסם באתר האינטרנט ע"ש "לאה ודורית 

 אירועים"
 

www.leaanddorit.com 
 

 
 לאה בוקאי

550-6046494 
 דורית קורן

550-5560909 
 

Doritk10@gmail.com 
 

 
 .בין שעה לשעה וחציאורך המופעים 

 תינתן במהלך חודש האזרח הוותיק
למזמינים  07-00%הנחה מיוחדת של 

בהתאם לתנאי  ,מופעים דרך האתר
 ההזמנה.
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 טליה פינקל הפקות

 
 ברחבי הארץ

 
 :הקרנת סרט ושיחה עם הבמאית

סרט תיעודי על הרבנית קוק, גדולת  – "התיקון"
 המחזירות בתשובה בארץ.

סרט מתח תיעודי, העוסק  – "כוסות רוח לאבא"
 בסכיזופרניה, הגירה ויחסי הורים ילדים.

קומדיה על מסע חיפוש האהבה  –"טליה.דייט.קום" 
בעולם מנוכר של ההיכרויות באינטרנט. ניסיון למצוא 

 ותחבולות בפוטושופ. אהבה דרך עכבר, מקלדת
 

www.taliyafinkel.com 
 

 
 טליה פינקל

555-0557007 
 

Animotek78@gmail.com 

 
 0077₪ – עלות כל אחת מההקרנות

 + נסיעות + מע"מ.
משך הפעילות בכל הקרנה כשעתיים 

: הקדמה, הקרנת הסרט ולאחריו תוכולל
שיחה עם הבמאית על תהליכי היצירה 
 וסיפורים מאחורי הקלעים של הסרט.

בחודש האזרח הותיק תינתן הנחה של 
 ולמזמינים סדרת סרטים. להקרנה 00%

 
 

 

 
 זמר -יהודה טל 

 
 חיפה והצפון

 הזמר יהודה טל
 מוכן להופיע, לשיר ולשמח.

 יהודה טל
550-0699450 

 כולל נסיעות. 077₪ –עלות המופע 
 מופע באיזור חיפה והצפון בלבד.

 
מנהל קהילתי גינות 

 העיר
 

 מועדון שוחרי יידיש

 
 70עמק רפאים 
 ירושלים

 
סדרת מופעים, הרצאות, סרטים וסיורים לשוחרי 

 .יידיש
 
 

http://www.ginothair.org.il 

 
 עליזה מלול

 מנהלת תחום הגיל השלישי
550-6655742 

 
aliza@ginothair.org.il 

 

 
הרצאה על השיר עם פתיחת שנה מפגש 

)חדר קטן צר וחמים(, 'אויפן ּפריּפעטשיק' 
 .00:77בשעה  07.00.00-ד"ר דוד אסף ב

 07₪ – כיבוד קל + עלות הרצאה
 
 

 
 מיצגי

 תיאטרון רחוב

 
 ברחבי הארץ

 
 –"הרצגה" 

 הרצאה משולבת עם הצגת יחיד בנושאים הבאים:
על השירה  –בכל זאת יש בה משהו  .א

 אלתרמן. הקלה של
 עם שלונסקי. -לשון  תענוגי .ב

 .שירים ופזמונים על היין -זמר גפן  .ג
 .אגדות ארץ ישראל -ארץ אגדה  .ד

 ערב על לאה גולדברג ורחל. .ה
 

 
 שלמה מוסמן
59-1650725 

555-2022055 
 

shlomomussman@gmail.com 

 
 אביב והמרכז:-באזור תל "הרצגה" תעלו

 0077₪ – הפתוח במרחב
 0777₪ – במסגרת של אזרחים וותיקים

  .ותנסיע במקומות מחוץ למרכז יש תוספת
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מיקי המצחיק

 
 ברחבי הארץ

 
 פושות ותלבושותקומי, הכולל: תח-מופע משעשע

 קסמים מצחיקיםו
 

www.mik.org.il 
 

 מיקי
550-1200000 

 
mikiah@013.net 

 
 ,מופע עד שעהעלות 

 077₪ – והגברהכולל פרסים 
 
 

 

 
 מיתרי הזהב

 
 ברחבי הארץ

 
מנחה מאיר מינדל  –רביעיית "מיתרי הזהב" 

 בתוכנית:
 שנותינו בשיר ובסיפור )זמר עברי(.

 .יצירות אהובות –קלאסיקל וירטואוזי 
 
 

 
 מאיר מינדל

54-6110177 
555-5565550 

 
meir_mindel2@walla.com 

 

 
, עלות מופע רבעיית "מיתרי הזהב"

 ת"אירוחם, במשולש ערים מצפה רמון/
₪ 5077 –כולל הוצאות נסיעה  ,ירושליםו

 לפני מע"מ.
 במקומות מרוחקים יש תוספת נסיעות.

 

 
 מפגש סיפור

 
 ברחבי ירושלים

 
 מפגש המשלב סיפורים ושיחה חברתית.

סיפורים אישיים, סיפורים מן המקורות, סיפורי 
סופרים וסיפורי עם, המתאימים למעגל השנה 

 היהודי ולכל עת.
 )כשמתאים גם שרים ביחד(

 

 
 אילנה אבישר

555-1154152 
 

ilana_avis@walla.com 
 
 

 
 007₪ – עלות המפגש כולל הגברה

  כשעה. משך המפגש

 
מפגשים עם הזמר 

 העברי
מופעים מוסיקליים וערבי 
זמר יחודיים המשלבים 

שירת הקהל עם 
הסיפורים שמאחורי 

 השירים

 
 ברחבי הארץ

 
 בין המופעים המוצעים:
 *הצדעה לאריק איינשטיין

של הזמר העברי השירים היפים  -*היו זמנים 
 המוקדם

 *הצדעה לנעמי שמר
 שירי שנות השישים באנגלית -*נוסטלגיה באהבה 

 
zemer.org.il 

 

 
 רם סופר

052-2208357 
 

info@zemer.org.il 

 
 הוותיק תינתןבמהלך חודש האזרח 

 על כל המופעים. 57-07%הנחה של 
לקבלת רשימת המופעים וההנחות 
  המלאה נא לפנות בטלפון או במייל.
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מרפסת מול הים

 נוסטלגיה תל אביבית

 
 ברחבי הארץ

 
 ערב קליל על פי סיפוריו של הסופר רמי בר אדון

השחקן שלמה  ,בהשתתפות הסופר רמי בר אדון
שלישית הזמר "תל אביב הקטנה" בליווי  ,מוסמן

 והדרכת הדר זלטין.
 ערב קליל של קטעי משחק קריאה ושירה.

 

 
 שלמה מוסמן
59-1650725 

 
shlomomussman@gmail.com 

 
 

 
 לא כולל מע"מ. 0777₪ – עלות המופע
מרוחקים מהמרכז תידרש לאזורים 

 של נסיעות.תוספת 
ניתן לקיים את המופע באולמות, 

 .זהב וכדומההמועדונים, בתי גיל 
 

 
 "נצחון האופטימיות"

 
 ברחבי הארץ

 
סרט  –הקרנת הסרט הדוקומנטרי "פנטסטאיש" 

נגן רחוב בן -צפוי ומצחיק עד דמעות, על ליצן-בלתי
השובר סטריאוטיפים על הזיקנה, ומציג בדרך  ,077

נצחון האופטימיות, הבריאות מקורית ואחרת את 
 ושמחת החיים!

 
bit.ly/Fantastisch 

 

 
 קורן -עפרה שראל 

550-2621162 
 

ofrask@bezeqint.net 
 ofra.sarelkorenפייסבוק: 

 
 
 

 
 + הוצאות נסיעה. 00%תינתן הנחת 

משך הפעילות בין שעה וחצי לשעתיים 
וכוללת מפגש עם הבמאית אודות תהליכי 

יצירת הסרט וסיפורים מרתקים של 
 "מאחורי הקלעים".

 הפעילות מתאימה גם לאנשי מקצוע.
 

 

 
 נתיב לשלום

 
יצירת פסיפס משותפת 

 על חומת הגבול

 
 מושב

 העשרה-נתיב
 אשקלון מ.א. חוף

 
בצל החומה והחוסן הקהילתי  סיפור אישי על החיים

הדבקת פסיפס צבעוני ומבריק על גבי חומת במושב, 
 פינת קפה ע"ח הבית וישיבה בגינה מוצלת.ל, הגבו

 
www.tsameret.net 

 

 
 צמרת זמיר

550-5917614 
 

katom_z@bezeqint.net 
 NetivLShalomפייסבוק: 

 

 
ליחיד ₪ 00 –פעילות של כשעה עלות 

 בקבוצה.
 
 

 תיאום מראש
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 מיקום שם  הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 עירית נתניה

 
 נתניה

 
 :בנושא מופע של התוכנית "חיים שכאלה"

 .מפי הגמלאים "מדינההאישים בנתניה לפני קום "
 .המופע כולל שירים וסיפורים

 
 

 

 
 אלי פיירברג

59-4654960 
 

eli.fi@netanya.muni.il 
 

 

 
 .במרוצת חודש האזרח הוותיקהארוע 

 ההשתתפות בארוע ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.

 
 תיאום מראש

 

 
 צוחק מי שצוחק ראשון

 
 ברחבי הארץ

 
אפ -הופעה של סטנד - "אהבה וצרות אחרות"

 וסיפורים מן החיים שישכיבו כל קהל מצחוק.
 

www.ednac.co.il 
 

 
 עדנה קנטי

550-6500550 
 

dekelcan@netvision.net.il 
 

 
במרכז + נסיעות ₪ 0777עלות המפגש 

 ק"מ. 07עבור מרחק מעל 
 
 

 

 
 קולנוע דוקומנטרי

 
 רחבי הארץב

 
 הקרנת סרטים דוקומנטריים עצמאיים:

סרט  – סאן?"-קרי ומה קרה לנוריקו-"איפה אלה
בלשי, נוסטלגי, מרתק וכובש לב בעקבות ספרי "ילדי 

בריק וכתבה -העולם", שיצרה הצלמת אנה ריבקין
 דקות( 07) בעברית לאה גולדברג.

אחרי "איפה אלה קרי ומה קרה  –"אפריקה!" 
ממריאה דבורית שרגל לאפריקה  סאן?"-לנוריקו

כדי להתחקות אחר גיבורת הספר "סיאה הילדה 
מאפריקה" ומשפחתה. מסע מופלא במנהרת הזמן. 

 דקות( 00)
נהרג דוד שלי, החב"דניק בן  0500-ב – "כדור בגב"

, מפליטת כדור של חברו לבסיס חיל הים 00-ה
 דקות( 50באילת. חקירת האירוע דקה אחרי דקה. )

 

 
 דבורית שרגל

550-2570505 
52-5015745 

 
dvoritsh@gmail.com 

dvoritshargal.com 
 Dvorit Shargalבפייסבוק: 

 
 :מפגש, הכולל שיחה עם הבמאית עלויות

סאן?" -"איפה אלה קרי ומה קרה לנוריקו
 מע"מ.₪ + 5,777 –

 מע"מ.₪ + 5,777 –"אפריקה!" 
 מע"מ.₪ + 0,777 –"כדור בגב" 

 אורך כל אחד משני המפגשים הראשונים
 שעה.כ –השלישי . וחציכשעה  –

 השתתפות בהוצאות נסיעה.יש 
 במהלך חודש האזרח הוותיק תינתן

 .07%של הנחה 

 

mailto:eli.fi@netanya.muni.il
mailto:eli.fi@netanya.muni.il
http://www.ednac.co.il/
http://www.ednac.co.il/
mailto:dekelcan@netvision.net.il
mailto:dekelcan@netvision.net.il
mailto:dvoritsh@gmail.com
mailto:dvoritsh@gmail.com
http://dvoritshargal.com/
http://dvoritshargal.com/
http://www.facebook.com/dvorit.shargal
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 מיקום הגוף שם 
 הפעילות

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
עמותת אלאופק 
 לתרבות ואומנות

 
 שפרעם,ב באולם

 ,במרכזי תרבות
 ובמועדוני זקנים

 ברחבי הארץ

 
 הצגות:

 "עד כאן"
 "אלערנדס"

 אפ.-קטעי סטנד

 

 

 

 
 עפיף שליוט

50-4550222 
50-4502500 

550-0022422 
 

afif_shlewet@yahoo.com 
 

 
 :, כולל הגברהעלויות

 0022₪ – "עד כאן"
 0022₪ – "אלערנדס"

 0022₪ –אפ -קטעי סטנד
 לא כולל השכרת אולם.המחיר 

 ההצגות בשפה הערבית.
 

 
 תיאטרון
 בית ליסין

 
 ,תל אביבב

 :באולמות
 בית החייל המחודש,

 ,מוזיאון א"י
 ובית ציוני אמריקה

 
 הצגות:

"אלה גרוסמן", "השחקנית", "הר לא זז", "אילוף הסוררת", 
"המוגבלים", "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה", "שעה של 

 לצאת"-ושקט", "האבא", "על אהבה וחברות", "ביבר הזכוכית", 
 ".מהארון
 

www.lessin.co.il 

 

 
 מחלקת מכירות

52-205520652525 
 

 erez@lessin.co.il  - ארז
 simi@lessin.co.il - סימי
 Yehudit@lessin.co.il - יהודית

 
 

 
 :בודד עלות כרטיס

 50₪ –להצגה "השחקנית" 
 02₪ –ההצגות  לשאר

 
 תיאום מראש

 
 
 

 
 בנט

 שיווק והפקות

 
 ברחבי הארץ

 
 "מגילת המנגינות"

 

 
www.nurit-banet.com 

 

 
 נורית בנט

555-6644202 
 

mail@nurit-banet.com 
 

 
 עלות המופע כולל הגברה ותאורה

 לא כולל מע"מ.₪ 0022 –
 דקות. 02 – משך המופע

 רצוי אולם עם במה.
 

mailto:afif_shlewet@yahoo.com
mailto:afif_shlewet@yahoo.com
http://www.lessin.co.il/
mailto:erez@lessin.co.il
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 מיקום הגוף שם 
 הפעילות

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 תיאטרון הנפש

 
 ברחבי הארץ

 
 הצגות :

שחקנים. סיפורם של מר גרין, קשיש שנקלע  0 – "מר גרין ואני"
 .ורוס, הצעיר שפגע בו ונדון לעבודות שרות בביתו ,לתאונת דרכים

מתחיל כקומדיה בין שני זרים ומתפתח לדרמה מרגשת הסיפור 
 .סודותיהם וחלומותיהםבה חושפים השניים 

 שחקנים. סיפור מסעם המרגש של סב ונכדו 0 – "אסונות וניסים"
 .על תיקון אישי והקשר הרב דורי 

 שחקניות. קשישה ערירית, נערה 0 –" השליש השלישי"
 הורית ואמה המקבלות הזדמנות שנייה בחייהן.-ממשפחה חד

 נכדהשחקנים. מפגש מרתק בין ניצולת שואה,  0 –" 2.5דור "
 החייל ומתנדבת מסתורית מקנדה. הצגה על השואה, הזיכרון

 .והסליחה
 

 
 רעיה אובסישר

550-025-5232 
 

www.nepheshtheatre.co.il 
Raya.ov@gmail.com 

 
תיאטרון מחיר מיוחד להצגות 

הנפש, במסגרת חודש האזרח 
באולמות בכל רחבי  בלבדהוותיק 

 :הארץ
 5022₪ – "מר גרין ואני"
 0022₪ – "אסונות וניסים"
 0022₪ – "השליש השלישי"

 5022₪ – "0.0דור "

 
 תיאטרון הסמטה

 
 5סמטת מזל דגים 

 יפו העתיקה

 
 הצגות:

 "על פסנתרים ואנשים".
 "ציקו ומיקו".

 "גאווה ודעה קדומה".
 "אבסורד דוט קום".

 "אורח זר".
 "עכשיו שוב מאי".

 ".02,222"טיפול 
 

 

 
 שירלי סרבי

52-6430306 
 

hasimta.theater@gmail.com 
www.hasimta.com 

 
 00₪ –ה הצגעלות כרטיס ל

 תיאום מראש
 
 
 

 
 תיאטרון הקרון

 
 0ז'בוטינסקי רח' 

 פינת רח' קרן היסוד
 ירושלים

תיאטרון הקרון יעניק הנחה מיוחדת במרוצת חודש האזרחים 
 הוותיקים לכל ההצגות שיתקיימו בתיאטרון.

 
 

www.traintheater.co.il 

 עטרה
50-5634530 

 333שלוחה 
 

atarak@traintheater.co.il 

לסבים וסבתות שיגיעו עם הנכדים 
 למגוון הצגות בתיאטרון הקרון

 מתנה. 010 – מחירי הנחה
 

 תיאום מראש

file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/www.nepheshtheatre.co.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/www.nepheshtheatre.co.il
mailto:Raya.ov@gmail.com
mailto:Raya.ov@gmail.com
mailto:hasimta.theater@gmail.com
mailto:hasimta.theater@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/www.hasimta.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/www.hasimta.com
http://www.traintheater.co.il/
http://www.traintheater.co.il/
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 מיקום הגוף שם 
 הפעילות

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 תיאטרון יהלימה

 
 ברחבי הארץ

 
 הצגות:

מופע קומי של אם ובת במציאות, באורך של  - "35,555"טיפול 
 דקות. לאחר המופע מקיימות שיחה עם הקהל. 02

 המופע עוסק בגיל השלישי והחיפוש העצמי...
 "02,222תאטרון יהלימא "טיפול  :פייסבוקב

סיפורי חיים  0יל קומדיית מצבים. המופע מכ  - "מדברות לרוחב"
אותנטיים, מערכונים ושירים, ומאפשר לקהל לחייך/להתפרץ 

 בצחוק קולני/להתרגש/לדמוע קלות ובעיקר להזדהות.
 ת לרוחבמדברו :פייסבוקב

 

 
 אירית: נייד

5502633536 
 

erit@014.net.il 

 
 עלויות:

כל אחד מהמופעים, כולל הגברה 
לא ₪ 0,222 –ומיקרופונים אישיים 

 כולל מע"מ.
כוכב מיכאל מנסיעה מעבר לשעה 

  דלק.עבור ₪ 002 תוספתיחייב 

 
 יוסי סגל הפקות

 
 ברחבי הארץ

 
 הצגות יחיד:

הצצה לעולמו של האדם המבוגר ומערכת  – "מטעמי האידיש"
 יחסיו עם הדורות הבאים, עם קריצה של הומור וחן.

 סיפורים מבית אבא, שזורים בהומור יהודי. – "שלום עליכם ואני"
לחזור שחקן גמלאי מקבל הזדמנו נדירה  – "שחקן מחפש במה"

הומור עצמי להנאתו ולהנאת . הוא מגייס לעזרתו הרבה ולהופיע
 הקהל.

 
www.mahshevlekolgil.co.il 

 

 
 יוסי סגל

550-2620055 
52-6035566 

 
mase8@walla.com 

 
עלות הזמנת כל אחת מההצגות 

 0022₪ – הנ"ל
 מחוץ לתל אביב והמרכז
  יש להוסיף דמי נסיעות.

 
 תיאטרון יפו

 
 02 טיילת מפרץ שלמה

 יפו העתיקה

 
 הצגות:

 "הטווס מסילוואן"
 "אום כולתום"

 "האוהל האדום"
 והצגות נוספות.

 
www.arab-hebrew-theatre.org.il 

 

 
 רביד סביל

52-5345562 
555-2332333 

 
ravid8s@walla.co.il 

 
 
 

 
 עלות כרטיס בודד:

 00₪ –אחת משלושת ההצגות ל
 00₪ – התיאטרון לשאר הצגות

 
 תיאום מראש

 
 
 

https://www.facebook.com/yahlimashow
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 מיקום הגוף שם 
 הפעילות

 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 מרכז הבמה
 גני תקווה

 
 05רחוב הכרמל 
 גני תקוה

 
 הצגות והרצאות:

 02:02ב  0.00תיאטרון בית ליסין שלישי  –"השחקנית" 
 בהנחיית עו"ד דב וייסגלס – "בתוככי המודיעין"

 המארח את תא"ל רון כתרי
 02:02ב  00.00

טכסי התבגרות וחניכה בתרבויות שונות  .  – "עולם הולך ונעלם"
 05:02ב  02.00מרצה: דנדן בולוטין 

 המוסיקה הקלאסית בהנחיית עומר השומרונישיאי 
 האזנה מודרכת למוסיקה.

 05.00ב  -  4קונצ'רטו לפסנתר מס'  – "בטהובן"
 

 לילך ספיר
 מנהלת שיווק ומכירות

52-2225222 
 

lilach@habama.org.il 

 האזרח הוותיקבמסגרת חודש 
 ביום המופע 02%תינתן הנחה של 

ההצגות, והרצאות  לכל המופעים,
העשרה המפורטות באופי ה

 הפעילות.
 על בסיס מקום פנוי. ןינתת הההנח

 יש להציג תעודת אזרח ותיק.
 
 

 תיאום מראש

 
 קבוצת

 התיאטרון
 הירושלמי

 
 34מסילת ישרים 

 ירושלים

הירושלמי תעניק קבוצת התיאטרון  קהוותי אזרחבמהלך חודש ה
 לכל ההצגות שיתקיימו. הטבה מיוחדת

 
 

www.tcg.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-600054056 

 
marketing@tcj.org.il 

office@tcj.org.il 

לכל אחת מההצגות עלות כרטיס 
 42₪ –והמופעים 
 
 

 תיאום מראש

 
 תיאטרון
 הצפון

 
 03רח' בלינסון 

 קריית חיים

 
 ההצגות:

 ,(קומדיה)"יהודים רעים" , (דרמה)"פליישר" 
 (קומדיה)"האורחת" -ו

יעניק הנחות לכל  הצפון תיאטרון האזרח הוותיקבמהלך חודש 
 ההצגות המופיעות בתיאטרון.

 

 
 שירות לקוחות:

 (2)שלוחה  50-4430430
 

thzafon@zahav.net.il 
www.theatron-hazafon.co.il 

 

 
 (052)במקום  00₪ – כרטיס ותעל

 תיאום מראש
 

 

mailto:lilach@habama.org.il
http://www.tcg.org.il/
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 !חיים עושה את ההבדל בדרכים ניסיון
 

 

  שם הישוב
 תמסגרת מארח

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אזור

 בית אבות "בית רחל ליצ'אק"
 53רח' משה שרת 

 
 :תהרצאו

 51.99.96-ב
 ההתנדבות כשליחות לאומית.: בנושא, יוסי מירום מרצה:ה

 
 02.99.96-ב

 בנושא: להתנדב זו לא מילה גסה., בועז שרון המרצה:
 

 אילה
 רכזת תעסוקה ותרבות

550-7700072 

 
ayalaly57@walla.com 

 
 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.

 עי בשבוע,יההרצאות יתקיימו בימי רב
 .81:83 בשעה

 מוזמן. תיקיםוהאזרחים הוציבור 
 

 תיאום מראש
 

 
 גבעתיים

 בית אבות שלווה
 8רחוב מצולות ים 

 במהלך תיקיםוהאזרחים הו לציבור מציע שלוה אבות בית
 מופעי ,הרצאות :שונים בתחומים פעילויות האזרחים הוותיקים חודש

 קפיטריה ערבי ,שירה ערבי, תערוכות, הצגות, ומוזיקה בידור
 מגוונות. ופעילויות חברתיות

 

 
מנהלת בית האבות  - הירש הילית

 רכז תרבות - ליאור דלטיצקי
52-5795600 

 
shalva36@bezeqint.net 

 

 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.
 מוזמן. ותיקיםוהאזרחים הציבור 

 תיאום מראש 

 
 חדרה

 905עד  בית אבות
 6רח' נוב 

 
קיים הופעת אומן אורח עם תת 81:11שעה ב 18.88-ה יום שני,ב

 .בציבור שירה
 
 

 

 
 דרורה אמיר

50-6215760/4 
 

droraamir1@walla.com 
 

 
 ללא תשלום. מופעההשתתפות ב

 .ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 עידן הזהב בית אבות
 לקשישהמרכז המשולב 

 04רח' יוסי בן יועזר 

 
 בית אבות עידן הזהב מארגן

יום בירושלים,  , טיוליאזרח הוותיקפעמיים בשבוע במהלך חודש ה
 עם הדרכה צמודה.

 
 

 

 מנהל -דני 
50-6715700 

 
 

goldenera@bezeqint.net 

 
 הסיורים כוללים הדרכה + קפה ועוגה

 האוטובוס ע"ח הקבוצה. ללא תשלום.
 .סמליניתן לקבל ארוחת צהריים במחיר 

 
 תיאום מראש

 

mailto:ayalaly57@walla.com
mailto:ayalaly57@walla.com
mailto:shalva36@bezeqint.net
mailto:shalva36@bezeqint.net
mailto:droraamir1@walla.com
mailto:droraamir1@walla.com
mailto:goldenera@bezeqint.net
mailto:goldenera@bezeqint.net
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 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., ברהם איבגיא
  MOLSA.GOV.IL :המשרד אתר  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206ייד נ, 5545005-50 טל

  שם הישוב
 תמסגרת מארח

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ירושלים

 בית אבות נוה עמית
 רמת אשכול. 81רח' פארן 

 
 פעילויות:

 גרי פאל ידבר על האתוס הציוני בדימויים ובכרזות היסטוריים - 1.88
 האזנה מודרכת למוסיקה עם הלן פסחוב - 81.88
 מדינאי פורץ גבולות –שמואל אייל ידבר על אנואר סאדאת  - 81.88
 השיעור בתנ"ך עם יעל ברוק - 11.88
 מופע של הזמרת דפנה גור - 11.88

 

 
 ציפי בן מלך

50-5419900 
 
 

benmelech@012.net.il 
 

 

 
 .ללא תשלום ההשתתפות במופעים

בכל אחד מהתאריכים יתקיימו המופעים 
 .81:83בשעה 

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.
 

 תיאום מראש
 

 מטה יהודה
 מוצא עילית

 בית אבות מעון הרופא
 דרך כביש שבע האחיות

 :פעילויות לחודש האזרח הוותיקון מגובית אבות "מעון הרופא" מציע 
 ועוד..., טיולים מהכורסא נושאים מגווןים, הרצאות בייקלסמופעים מו

 זיוה גרשון
50-5207999 
555-6697075 

ziva.g@meuhedet.co.il 
 

 הפעילויות יתקיימו בין התאריכים
 .81:51בשעה  30/10/16-30/11/16

 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.
 מוזמן. תיקיםוהאזרחים הוציבור 

 תיאום מראש
 

 
 רמלה

 דיור מוגן – רעיםאחוזת 
 8הכרמל  רח'

ון מגו חודש האזרח הוותיקדיור מוגן 'אחוזת רעים' יקיים במרוצת 
 ;יום משפחה –ש רב דורי מפג ;פעילויות: סיורים בדיור המוגן

ימי מודעות  ;מופעים מוסיקאליים ;קהילה מתנדבת ;הפעלות יצירה
 ;בישראלתיקים וזכויות האזרחים הו ;לביטחון ובטיחות בגיל השלישי

ערבי  ;הרצאות ;חוגים ;הדרכה בנוגע לכניסה למגורים בדיור המוגן
 הופעות ומסיבות. ;שירה בציבור

 

 אייל מרק
54-1955561 

0905*eyal@h-reaim.co.il 

 
 :בשעות הפעילויות מתקיימות

 .17:00-19:00-ו 10:00-12:00
 ללא תשלום. ההשתתפות בפעילויות

תיקים מוזמן מכל הלב וציבור האזרחים הו
 להתארח בביתנו.

 
 תיאום מראש

 

 
 יפו תל אביב

 בית בלבדיור מוגן 
 58בית אל רח' 

 מגוון פעילויות: חודש האזרח הוותיקיקיים ב'בית בלב' דיור מוגן 
 פעילויות כושר וספורט, העשרה בנושאים שונים, ערבי מוזיקה ועוד.

 .מיוחד עם יד ושם 'אוספים את השברים'רויקט פ
 .ערב חגיגי לכבוד המתנדבים מבין דיירי הבית

 מנהלת התרבות - דמיאןאביבה 
52-7657452 
550-2755796 

 
aviva_d@bbalev.co.il 

 .ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום
 .ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן

 לירושלים בתשלום.טיול  11/81/86-ב
 

 תיאום מראש

 

mailto:benmelech@012.net.il
mailto:benmelech@012.net.il
mailto:ziva.g@meuhedet.co.il
mailto:ziva.g@meuhedet.co.il
mailto:eyal@h-reaim.co.il
mailto:aviva_d@bbalev.co.il
mailto:aviva_d@bbalev.co.il
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 בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., מרכז בכיר התנדבות אברהם איבגי

  .ILMOLSA.GOVאתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 לא חוצים כביש עם הנייד ביד

 
 

 שם הגוף שם היישוב
 טרנטאתר אינ

 הערות איש קשר

 
 קסום-אל

-כפר תראבין א
 צאנע

מערבית לצומת 
 להבים.

 
 מרכז מבקרים "חלב בראשית"

 "מרכז מבקרים חלב :פייסבוקב
 בראשית"

 
www.bereshitmilk.co.il 

 
 550-6202204 - בעז
 550-0056055 איל

 משרד
500-5565050 
500-2025556 

 
 כולל:ו ,במרכז המבקרים ללא תשלום הביקור

 ביקור בחוות הגידול.ו תק של הגמליםמפגש עם עולמם המר -
 גמלים ומה שביניהם. ,רפואה בדואים, בנושא מדבר,הרצאה  -

 .מבוססים חלב נאקה )קרמים, סבונים ועוד...(ל בדואי והתנסות במוצרים אירוח במאה -
 במקום שירותים מסודרים. תתאפשר קניית מוצרים במחירים מוזלים.

 ניתן לשלב יום סיור במרכז המבקרים עם ביקור באתרים נוספים באיזור.
 

 תיאום מראש
 

 
 אילת

 חוף אלמוג

 המצפה התת ימי

www.coralworld.co.il 
 

 
 לריסה

550-0055455 
 54-6200200פקס:

 
larisa@coralworld.com 

 
 

 
 :משתתפים 02המונה לכל הפחות  יחיד בקבוצהלעלויות 

 56₪ –כרישים החדשה היכת כניסה למצפה התת ימי, כולל בר
כיסאות עם  HD"מסע לעולם הכרישים" המוקרן על גבי מסך דק'(  02-כ)של סרט  –אושנריום 

 02₪ –הידראוליים הנעים בהתאם למתרחש בסרט 
 

 תיאום מראש
 

 
 אשכול

 מושב תלמי יוסף

 
 הקקטוסים חוות

 

 
www.cactusfarm.co.il 

 

 
 שילה ויעקב גרובר

54-2240242 
555-0502604 

 
cactus@zahav.net.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪ 02 – עלות כניסה כולל הדרכה

 

 
 מראשתיאום 

 

http://www.bereshitmilk.co.il/
http://www.bereshitmilk.co.il/
http://www.coralworld.co.il/
http://www.coralworld.co.il/
mailto:larisa@coralworld.com
mailto:larisa@coralworld.com
http://www.cactusfarm.co.il/
http://www.cactusfarm.co.il/
mailto:cactus@zahav.net.il
mailto:cactus@zahav.net.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 שם הגוף שם היישוב
 טרנטאתר אינ

 הערות איש קשר

 
 אשכול

 מושב תלמי יוסף

 
 "שביל הסלט"

www.salat4u.co.il 
 

 
 אורי אלון

550-4525000 
54-2240005 

 
salat4u@gmail.com 

 

 
 קטיף וטעימות היישר מהשתיל ללסיור בהייטק החקלאי הכועלות 
 .משתתפים 82המונה לכל הפחות ליחיד בקבוצה ₪ 06 –

 
 תיאום מראש

 

 
 באר שבע

 
 נגב זו

 לוגי עירוניהגן הזואו
 

 
www.negevzoo.co.il 

 

 
 תיאום ביקורים:
54-6050000 
54-6050005 

 54-6000525פקס: 
 

negevzoo@gmail.com 
 

 06₪ – ליחיד בקבוצהעלות כניסה 
 ללא עלות. –דקות(  02שעתיים אקדמיות )בת הדרכה 

 

 
 אום מראשית

 
 חבל אילות

 יטבתהקיבוץ 

 
 פונדק יטבתה

 yotvatainn –בפייסבוק 

www.yotvata.org.il 
 

 
 תיאום ביקורים:

 (8שלוחה ) 54-6250002
 54-6250262-פקס

 
 

rest2@yotvata.org 

 

 
 :משתתפים 02 המונה לכל הפחות עלויות ליחיד בקבוצה
 03₪ –טעימות ממוצרי המקום סיור מודרך כולל 

 82₪ – גלידה/+ מאפה סיור הכולל קפה או משקה חלב יטבתה מבצעים:
 , באמצעות אוטובוס/רכב של המטיילים.משך הסיור שעה וחצי

 
 בתיאום מראש

 

 
 ערד

 
 ערדקאנטרי קלאב 

 
www.arad.muni.il/147.html 

 

 
 משרד

54-2205005 
 

clubarad@gmail.com 
 

 ליחיד בקבוצה. 02₪ – עלות כניסה לשימוש בבריכה המחוממת בלבד

 
 תיאום מראש

http://www.salat4u.co.il/
http://www.salat4u.co.il/
mailto:salat4u@gmail.com
mailto:salat4u@gmail.com
http://www.negevzoo.co.il/
http://www.negevzoo.co.il/
mailto:negevzoo@gmail.com
https://www.facebook.com/yotvatainn
http://www.yotvata.org.il/
http://www.yotvata.org.il/
mailto:rest2@yotvata.org
http://www.arad.muni.il/147.html
http://www.arad.muni.il/147.html
mailto:clubarad@gmail.com
mailto:clubarad@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 שם הגוף שם היישוב
 טרנטאתר אינ

 הערות איש קשר

 
 ברמת נג

 
 נווה מדבר

 אחוזת בריאות נגב
 
 

www.neve-midbar.co.il 
 

 
 תיאום ביקורים:

 (8שלוחה ) 54-6502666
 54-6502000 פקס:

 
info@neve-midbar.co.il 

 

 
 :משתתפים 86 לכל הפחות המונה ליחיד בקבוצהעלות 

 82₪ –כניסה כולל שימוש חופשי בכל המתקנים 
 תשלום במזומן ביום ההגעה.ה + נהג ללא עלות. מדריך – על כל אוטובוס

 
 תיאום מראש

 

 
 תמר

 קיבוץ עין גדי
 

 
 ספא עין גדי

Ein Gedi Sea Of Spa 

 

www.ein-gedi.co.il 
 
 

 
 שלמה אזרזר

550-2000555 
 יונית שמיר
 שרה חלק

54-6520006 

sarah@ein-gedi.co.il 
 

 

 
 :בתשלוםמשתתפים  02המונה לכל הפחות  ליחיד בקבוצהעלויות 

 80₪ – כניסה כולל שימוש בכל המתקנים
 62₪ – ארוחת צהריים בחמי עין גדי
 32₪ –כניסה כולל ארוחת צהרים 

 תשלום במזומן ביום ההגעה. ללא תשלום. – מדריך + נהג על כל אוטובוס
 30/10/16-28/02/17 תוקף ההנחות הנ"ל בין התאריכים

 
 תיאום מראש

 

 
 תמר

 קיבוץ עין גדי

 
 הגן הבוטני

 עין גדי

www.ein-gedi.co.il 
 

 
 שלמה אזרזר

550-2000555 
 יונית שמיר
 שרה חלק

54-6520006 

sarah@ein-gedi.co.il 
 

 
 בתשלום:משתתפים  02המונה לכל הפחות  ליחיד בקבוצהעלות 

 00₪ – כניסה כולל הדרכה
 ללא תשלום. –מדריך + נהג על כל אוטובוס 

 התשלום במזומן ביום ההגעה.
 יש לשלוח פקס עם פרטי הקבוצה.

 30/10/16-28/02/17 התאריכיםתוקף ההנחות הנ"ל בין 
 

 תיאום מראש
 

 

http://www.neve-midbar.co.il/
http://www.neve-midbar.co.il/
mailto:info@neve-midbar.co.il
mailto:info@neve-midbar.co.il
http://www.ein-gedi.co.il/
http://www.ein-gedi.co.il/
mailto:sarah@ein-gedi.co.il
mailto:sarah@ein-gedi.co.il
http://www.ein-gedi.co.il/
http://www.ein-gedi.co.il/
mailto:sarah@ein-gedi.co.il
mailto:sarah@ein-gedi.co.il
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 התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., מרכז בכיר אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.ILאתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 המעבר חציי -הבוחרים את המקום הבטוח לחציי

 
 

 שם הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 יואב

 קיבוץ שדה יואב
 

 

 
 חמי יואב

 
 

yoav.co.il-www.hamei 
 

 
 גיל נבטיאן

555-0555400 
 

yoav.co.il-gil@hamei 
yoav.co.il-sales@hamei 

 
 :אזרחים וותיקים 52המונה לכל הפחות  עלויות ליחיד בקבוצה

 22₪ –כניסה למרחצאות 
 99₪ –כניסה למרחצאות + ארוחת צהריים 

 
 תיאום מראש

 

 
 גן החיות ירושלים

 התנ"כי בירושלים

www.jerusalemzoo.org.il 
 
 

 
 סיגלית דביר

50-6255005 
 מזנון הגן
 )חיים( 054-2616081

 
zoomark@netvision.net.il 

 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:
 52₪ –כניסה כולל נסיעה ברכבת 

 .ליחיד₪ 3י הלורי הצבעוניים בצוף בתוספת אפשרות להאכלת תוכ
 52₪ –קפה ועוגה 

 52₪ –ארוחה בשרית/צמחונית 
 6/11/16-16/11/16 מוגבל לתאריכים:המבצע  התשלום ייעשה בעת הביקור.

 
 תיאום מראש

 

 

http://www.hamei-yoav.co.il/
http://www.hamei-yoav.co.il/
mailto:gil@hamei-yoav.co.il
mailto:gil@hamei-yoav.co.il
mailto:sales@hamei-yoav.co.il
mailto:sales@hamei-yoav.co.il
http://www.jerusalemzoo.org.il/
http://www.jerusalemzoo.org.il/
mailto:zoomark@netvision.net.il
mailto:zoomark@netvision.net.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.ILהמשרד: אתר  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 המתינו לרמזור הירוק הבא –רוצים לחצות בבטחה 

 
 

 הערות איש קשר אתר אינטרנטו שם הגוף שם היישוב

 
 ברנר

 מושב בית אלעזרי

 
 משתלות רגב בע"מ

 

 
www.regev-gardens.com 

 

 
 פועה ושמוליק רגב

54-3011122 
550-0531965 

 
Shmuel_regev@walla.co.il 

 

 ליחיד בקבוצה.₪ 02 – עלות כניסה כולל סיור מודרך

 
 

 תיאום מראש

 
 גזר

 כפר ביל"ו

 
 משק דבורים לין בע"מ

מוזמנים מרכז מבקרים וחנות מפעל

  -לעקוב אחרינו ב
 

www.linfarm.co.il 
 
 
 

 
 

 שחר
550-0059365 

shaharlin57@gmail.com 

 
כשעה וחצי הכולל סרטון, הסברים, מצפה דבורים, טעימות סיור מודרך של  -פעילות א' 

 דבש, יצירת נרות מדונג דבורים, קניות בחנות.
 .הרצאה בנושא בריאות מהכוורת, סרט, טעימות וקניות -פעילות ב' 

טיול בדגש תרומת הדבורים לאדם לטבע ולחקלאות, הרצאה, סרט, סיור  -פעילות ג' 
 בשטח חקלאי, טעימות וקניות.

 02₪ –משתתפים  02-52המונה ליחיד בקבוצה  פעילות ותעל
 02₪ –משתתפים  52-המונה יותר מליחיד בקבוצה  פעילות ותעל

ליחיד בקבוצה )גם לקבוצה המונה  22₪ –סיור + ארוחת טעימות ממעדני המשק עלות 
 משתתפים( 52-יותר מ

 
 תיאום מראש

 

 
 חבל מודיעין
 כפר דניאל

 
 פארק הקופים

 

www.park.monkeypark.co.il 
 

 

 מחלקת שיווק:
54-3045444 

 

monkeypk@netvision.net.il 

 ,ליחיד בקבוצה₪ 91 – כניסה כולל הדרכהעלות 
 משתתפים. 02 הפחותהמונה לכל 

 
 תיאום מראש

http://www.regev-gardens.com/
http://www.regev-gardens.com/
mailto:Shmuel_regev@walla.co.il
mailto:Shmuel_regev@walla.co.il
http://www.linfarm.co.il/
http://www.linfarm.co.il/
mailto:shaharlin57@gmail.com
mailto:shaharlin57@gmail.com
http://www.park.monkeypark.co.il/
http://www.park.monkeypark.co.il/
mailto:monkeypk@netvision.net.il
http://www.facebook.com/linfarm
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 הערות איש קשר אתר אינטרנטו שם הגוף שם היישוב

 
 חוף השרון
 קיבוץ געש

 חמי געש

www.hameigaash.co.il 

 
 הילה גולן

 (0שלוחה ) 53-3503055
53-3503050 

eruim@gaash.com 
 

 
 :משתתפים 02, המונה לכל הפחות ליחיד בקבוצהת יועלו

 .22₪ – ה'-בימים א' כניסה כולל שימוש במתקני האתר
 .22₪ – אזרח ותיקארוחה מבושלת ל

 מסיבת שירה וריקודים מכל המקצבים 91:22בשעה  ג', ד'בימי 
 ללא תוספת בתשלום! –

 
 תיאום מראש

 

 
 רמת גן

 
 המרכז

 הזאולוגי "ספארי"
 

www.safari.co.il 
 

 
 אירית

 (0)שלוחה  52-6205000
 

irit@safari.co.il 
 

 
 02₪ –משתתפים  02 ה המונה לכל הפחותעלות כניסה ליחיד בקבוצ

"מנהיגות בטבע ומעמדם של זקני השבט  בנושאסיור ספארי מודרך של שעתיים 
 52₪ –בממלכת החי" 

 בליווי הסברים של מדריכי הספארי. הסיור יכלול נסיעה ברכבת הספארי,
 

 תיאום מראש
 

 

http://www.hameigaash.co.il/
http://www.hameigaash.co.il/
mailto:eruim@gaash.com
http://www.safari.co.il/
http://www.safari.co.il/
mailto:irit@safari.co.il
mailto:irit@safari.co.il
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 בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., מרכז בכיר התנדבות אברהם איבגי
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 עוצרים צעד אחד לפני שפת המדרכה -בחצייה 

  

 

 שם הגוף שם היישוב
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 אלונה

 מושב עמיקם
 

 פארק אלונה, מי קדם

http://www.meykedem.com/ 

 
 אביבה

04-6388622 

meykedem@walla.com 
 

 
 ללא תשלום. -, והליכה בניקבה סרט והסברים, כולל הדרכה הביקור

 .משך הסיור כשעה
 ובפנסים. ,נעליים להליכה במים, מתאימים למיםהבבגדים יש להצטייד 

 .ללא תשלום מבקרים, לכל היותר, מלווה אחד 51על כל 
, לכל היותר, בכל קבוצה )לרבות המלווים(.םמבקרי 03-13  

 את הביקור יש להסדיר שבועיים מראש.
 

 תיאום מראש
 

 
 גבעת עדה

 
 עץ השדה

 
 

http://www.tzofit.co.il/id/6288306 
www.facebook.com/eHasade 

 

 
 איתי טפרברג

555-2767643 
50-6044256 

 
office@ets-hasade.com 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה והדרכה כולל שתיה חמה 

 הנחה בקניית מוצרי "עץ השדה". 53%
 
 

 תיאום מראש
 

 
 עליוןגליל 

 

 
 אגמון החולה

www.agamon-hula.co.il 
 

 
 אביטל רון

50-6437327 

agamon@actcom.co.il 
 

 
 :משתתפים 51המונה לכל הפחות ליחיד בקבוצה עלויות 

 59₪ –כניסת קבוצה באוטובוס  .09 –עגלת מסתור 
 03₪ –באוטובוס הקבוצה כולל ביקור בתחנת הטיבוע  מודרךסיור 

 לתשלום(.משתתפים  03)מינימום 
 משתתפים: 13עלויות לקבוצה המונה לכל היותר 

 113₪ –ביקור בתחנת מחקר וטיבוע ציפורים . 033₪ – הדרכה צמודה
 

 תיאום מראש
 

http://www.meykedem.com/
mailto:meykedem@walla.com
mailto:meykedem@walla.com
http://www.tzofit.co.il/id/6288306
http://www.tzofit.co.il/id/6288306
http://www.facebook.com/eHasade
http://www.facebook.com/eHasade
mailto:office@ets-hasade.com
mailto:office@ets-hasade.com
http://www.agamon-hula.co.il/
http://www.agamon-hula.co.il/
mailto:agamon@actcom.co.il
mailto:agamon@actcom.co.il
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 שם הגוף שם היישוב
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 גליל תחתון

 שדמות מושב
 דבורה

 
 התבור דבורת

 

 
www.dvorat-hatavor.co.il 

 

 
 מלכה בן זאב
50-6767574 

555-5627605 

 
bee@tour-galilee.co.il 

 

 
 .ליחיד בקבוצה₪ 53 - + קפה ועוגה וטעימות דבש כולל הדרכה ,כניסה

 :יםהביקור כולל מפגש הומוריסטי בנושא
 דבורים ובריאות, דבורים ואקולוגיה, דבורים ואוכל, חיי מין ודבורים.

 משך הסיור כשעה.
 
 מראשתיאום 

 

 
 גליל תחתון

 מיכמנים מצפה

 
 דרך התנ"ך אל הטבע

 "מיכמנים"

 
www.michmanim.co.il 

 

 
 רוני רק

50-7443227 
550-0076764 

 
ronirake@gmail.com 

mosherak@netvision.net.il 
 

 
 ניםביקור במכון הרדייה של דבש מיכמ
 כולל טעימות דבש, ללא תשלום.

 ליחיד בקבוצה.₪ 31 –עלות שאר הפעילויות 

 
 תיאום מראש

 

 
 חיפה

 
 גן החיות

 הלימודי חיפה
 

www.haifazoo.co.il 
 

 
 מזכירה ואשת שיווק  –אלה 

50-4270446 

 
haifazoo@ethos.co.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה₪ 53 – עלות כניסה

 
 תיאום מראש

 

http://www.dvorat-hatavor.co.il/
http://www.dvorat-hatavor.co.il/
mailto:bee@tour-galilee.co.il
mailto:bee@tour-galilee.co.il
http://www.michmanim.co.il/
http://www.michmanim.co.il/
mailto:ronirake@gmail.com
mailto:ronirake@gmail.com
mailto:mosherak@netvision.net.il
mailto:mosherak@netvision.net.il
http://www.haifazoo.co.il/
http://www.haifazoo.co.il/
mailto:haifazoo@ethos.co.il
mailto:haifazoo@ethos.co.il


 

 חיפה והצפוןמחוז  –אתרי מים חי וצומח 
 

 

85 
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 שם הגוף שם היישוב
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 טבריה

 
 מעיינות חמי טבריה

 

 
ltveria.co.i-www.hamei 

 

 
 סמנכל שיווק -יוסי מנשה 

50-6302635 
552-7455505 

 
yossi@5shotels.co.il 

 

 
 משתתפים: 33המונה לכל הפחות  עלויות ליחיד בקבוצה

 ₪.13 –כניסה ושימוש במתקני האתר 
 ₪.531 –כניסה כולל ארוחת צהריים 

 
 תיאום מראש

 

 
 טבריה

 
 רימונים חמי טבריה

 רחצה נפרדת
 

 
www.rimonim.com 

 

 
 אושרת דהן

50-670456370 

 
doshrat@rimonim.com 

 

 
 :משתתפים 33לכל הפחות המונה  עלויות ליחיד בקבוצה

 03₪ – כניסה לבריכות רימונים חמי טבריה
 83₪ – כניסה לבריכות כולל ארוחת צהריים במלון רימונים מינרל

 לציין שהכניסה לרחצה הנפרדת בלבד.חשוב 
 

 תיאום מראש
 

 
 מנשה

 תלמי אלעזר

 
 חי צומח דומם

 סיור מרתק בתערוכת הצמחים הקסרופיטים
 הסיור כולל מידע חשוב

וטיפים מועילים לבריאות, אריכות ימים ומזל עפ"י 
 הפנג שוואי.

 
www.dannytourism.co.il/ 

 

 
 דני בן אברהם
555-720000 

bad007z@walla.com 
 

 
 ,הדרכות ללא תשלום 0 "חי צומח דומם" יעניק במסגרת חודש האזרח הותיק

 בתיאום עם מר אברהם איבגי ממשרד הרווחה.
 50-6754206בטל: 
 555-6002206נייד: 

AvrahameI@molsa.gov.il 
 ליחיד₪ 20 – לשאר הקבוצות עלות כניסה כולל הדרכה

 
 תיאום מראש

 

http://www.hamei-tveria.co.il/
http://www.hamei-tveria.co.il/
mailto:yossi@5shotels.co.il
mailto:yossi@5shotels.co.il
http://www.rimonim.com/
http://www.rimonim.com/
mailto:doshrat@rimonim.com
http://www.dannytourism.co.il/
mailto:bad007z@walla.com
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם הגוף שם היישוב
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 משגב
 שכניה

 
 זוחרקים

http://www.meital-labs.co.il/ 
 

 
 יעל נאמן ברזם
555-0773760 
 יעקב בן מרדכי
50-7774030 

 
yaacov_b@012.net.il 

 

 
ליחיד ₪ 31 – קפה, תה ומים קריםעלות כניסה כולל הדרכה + קבלת פנים של 

 משך הסיור כשעתיים. משתתפים. 33בקבוצה המונה לכל הפחות 

 תיאום מראש 
 

 
 עמק הירדן

 טבריה

 
 חמת גדר

 גן עדן ישראלי

www.hamat-gader.com 
 

 
 550-5050445 - ניסים סמדר

6272* 
 50-6657766777להזמנות 
 50-66555555חנה 

 50-6657767פקס: 
 

hana@hamat-gader.com 
 

 
 ם:משתתפי 33המונה לכל הפחות בקבוצה  עלויות ליחיד

 76₪ – 'ה-'בכל מתקני האתר בימים אש כניסה כולל רחצה ושימו
 ,הכוללת שתיה קלה ,בשרית או דגים)כשרה(  רחצה + ארוחת צהריים

 531₪ – 'ה-'במסעדת המחבת בימים ב
 
 

 תיאום מראש
 

 
 עמק המעיינות

 מנחמיה

 
 חוות עז עיז

http://asisfarm.co.il/ 
 

 
 רינת וגנפלד

552-7070776 
 
 

eziz.vag@gmail.com 
 

 
עלות כניסה כולל סדנאת הכנת גבינה )צפייה( + קבלת פנים של קפה, תה, מים 

 משתתפים. 33ליחיד בקבוצה המונה לכל הפחות ₪ 51 -קרים וטעימה מהגבינה 
 הפעילות כשעה.משך 

 
 תיאום מראש

 

http://www.meital-labs.co.il/
http://www.meital-labs.co.il/
mailto:yaacov_b@012.net.il
mailto:yaacov_b@012.net.il
http://www.hamat-gader.com/
http://www.hamat-gader.com/
mailto:hana@hamat-gader.com
mailto:hana@hamat-gader.com
http://asisfarm.co.il/
mailto:eziz.vag@gmail.com
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 שם הגוף שם היישוב
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 עמק המעיינות

 גן השלושה

 
 הסחנה –גן השלושה 

 במקום נמצא מוזיאון "עקבות בעמק"
הכולל שני אגפים: אתר מורשת "חומה ומגדל' 

 ומוזיאון לארכיאולוגיה

www.gan3.co.il 
 

 
 שלוםשמוליק 

50-6546037 
 50-6547400 פקס:

shmulik@gan3.co.il 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 33₪ –כניסה לגן השלושה 
 36₪ –אגפים רחצה + הדרכה באחד ה

 09₪ –רחצה + הדרכה בשני האגפים 
 57₪ – הדרכה באחד מהאגפים ללא רחצה

 36₪ – רחצה הדרכה בשני האגפים ללא
 ההנחה מתוקף חוק אזרח ותיק.

 
 תיאום מראש

 

 
 קריית טבעון

 
 גן בוטני מכללת אורנים

 את ההזמנות יש לבצע דרך אתר זה

botanic.oranim.ac.il 
. 

 
 מיכל גרוס

550-2277732 

mukyg@oranim.ac.il 
 

 
 הדרכות ללא תשלום. 3 הגן הבוטני יעניק במסגרת חודש האזרחים הוותיקים

 זוכה. -כל הקודם 
 ליחיד בקבוצה.₪ 53 –וצות עלות כניסה כולל הדרכה לשאר הקב

 ניתן לערוך פיקניק במקום.   משך ההדרכה שעה וחצי.
 
 מראש.תיאום 

 

 

http://www.gan3.co.il/
http://www.gan3.co.il/
mailto:shmulik@gan3.co.il
mailto:shmulik@gan3.co.il
http://botanic.oranim.ac.il/
mailto:mukyg@oranim.ac.il
mailto:mukyg@oranim.ac.il
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 יוצאאני חוצה רק כשהאוטובוס 

 
 

 שם הישוב
 שם גוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 באר שבע

 
 סדנא לאומנויות יהודי אתיופיה

www.kivunim7.co.il/?CategoryID=222 
 

 
 מנהלת הסדנא -ריטה קוזניצוב 

54-6025440 
5505-012514 

 
Ethiopian-h.c@kivunim7.co.il 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 7כניסה כולל הדרכה 
 ליחיד.₪  03נטית תהשתתפות בסדנאת יצירה בשיטה או

 
 תיאום מראש

 

 
 חוף אשקלון

 קיבוץ
 יד מרדכי

 

 
 יד מרדכיבקיבוץ ורשת אתרי המ

מציגים את סיפורי הגבורה של  םאתריה
העם היהודי, על רקע המאורעות שהתרחשו 

 .03-במחצית הראשונה של המאה ה
 

 

www.TYM.co.il 
 

 
 טובה קרבי

550-2002150 
08-6720559 

TYM@YADMOR.CO.IL 
 

 
 :משתתפים( 03)מינימום  עלויות סיור מודרך ליחיד בקבוצה

 )שעה וחצי( ליחיד 09₪ –מוזיאון השואה 
 )שעתיים( ליחיד 03₪ –און השואה + אתר שחזור הקרב מוזי

 ליחיד₪ 39 -צהריים ארוחת 
 נא להצטייד ברשימת מבקרים ות"ז.

 
 תיאום מראש

 

 
 חוף אשקלון

 ניצן

 
 -"מרכז קטיף" 

 להנצחת מורשת גוש קטיף
 וצפון השומרון

 
 

www.mkatif.org 

 
 רכזת פרוייקטים - לורנס בזיז

550-6665650 

laurence@merkazkatif.co.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  8עלות כניסה כולל הדרכה + פינת קפה:

 .03מקסימום  משתתפים בקבוצה. 03מינימום 
ותכנס למרכז המבקרים  0 -איש הקבוצה תחולק ל 03 -מעל ל

 דקות. 03בהפרש של 
 

 תיאום מראש
 

http://www.kivunim7.co.il/?CategoryID=222
http://www.kivunim7.co.il/?CategoryID=222
mailto:Ethiopian-h.c@kivunim7.co.il
mailto:Ethiopian-h.c@kivunim7.co.il
http://www.tym.co.il/
http://www.tym.co.il/
mailto:TYM@YADMOR.CO.IL
mailto:TYM@YADMOR.CO.IL
http://www.mkatif.org/
http://www.mkatif.org/
mailto:laurence@merkazkatif.co.il
mailto:laurence@merkazkatif.co.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 שם הישוב
 שם גוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 הנגב שער

 קיבוץ רוחמה

 
  אתר הראשונים

 ברוחמה
 

www.shimur.org/ruchama/ 

 
 רותי

550-6005100 
 

rutygolz@gmail.com 

 
 ותמונות בתוך המבנהעלות כניסה כולל הדרכה + סרטון 

 ליחיד בקבוצה.₪ 03
 

 תיאום מראש

 
 שדות נגב
 קיבוץ סעד

 

 
 מעוז מול עזה

 בית הכנסת האמנותי בקיבוץ סעד

http://www.shimur.org/Aza/ 
 

 
 לירן יניב

550-0452525 

maoz@saad.org.il 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 03 -אתר מעוז מול עזה 
 ₪. 03  -בית הכנסת האמנותי בקיבוץ סעד 

 ₪ . 8 -גן הקקטוסים 
 משך כל אחד מהסיורים כשעה.

 
 תיאום מראש

 

 

http://www.shimur.org/ruchama/
http://www.shimur.org/ruchama/
mailto:rutygolz@gmail.com
mailto:rutygolz@gmail.com
http://www.shimur.org/Aza/
http://www.shimur.org/Aza/
mailto:maoz@saad.org.il
mailto:maoz@saad.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.ILאתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 מכינים מראש את אמצעי התשלום –בתחבורה הציבורית הולכים על בטוח 

 

 

 שם הישוב
 גוףהשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 

 
 החברה לשיקום

 ולפיתוח הרובע היהודי
 

www.rova-yehudi.org.il 

 
 תיאום ביקורים:
50-6065656 

 
rovayehudi1@gmail.com 

 

 

 
 איש(:  02איש/מעל  02עלויות לאזרח ותיק  )עד 

 ₪  ,  ₪6 /  02 -בית כנסת ה"חורבה"
 ₪ ,  ₪6 / 02-)הרובע ההרודינאי( מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה

 ₪ ,  ₪01 / 01-מרכז דוידסון-הגן הארכיאולוגי
 ₪ . ₪6 / 01-מוזיאון הבית השרוףהבית 

 איש( 02)בקבוצה מעל  1₪ מוזיאון לבד על החומות:
 ללא תשלום –הקרדו הסגור והפתוח 

 קיימת אפשרות לכרטיסים משולבים בהנחה.
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 מנהרות הכותל המערבי

 מיצג שרשרת הדורות
 המסע לירושלים

 סיור מאחורי הקלעים 
 1922מבט אל העבר ב

www.thekotel.org 
 

 
 מוקד שירות הלקוחות

50-6031222 
*5654 

contact@thekotel.org 
 

 
 בקבוצה: ולילדלאזרח ותיק עלויות 

 ₪.  01 - , ילד₪ 01 -סיור מודרך במנהרות הכותל
 ₪.  01 - , ילד₪ 00.1 –מיצג שרשרת הדורות 

 ₪.  02 - , ילד₪ 02 -סיור משולב
 ₪.  01 - ילד₪,  01 -חוויית המסע לירושלים 

 ₪.  02 - , ילד₪ 02 -1922חוויית "מבט אל העבר" ב
 .₪.  01 –סיור מאחורי הקלעים של הכותל 

 
 תיאום מראש

 

http://www.rova-yehudi.org.il/
http://www.rova-yehudi.org.il/
mailto:rovayehudi1@gmail.com
mailto:rovayehudi1@gmail.com
http://www.thekotel.org/
http://www.thekotel.org/
mailto:contact@thekotel.org
mailto:contact@thekotel.org


 

 ירושלים והסביבה מחוז -ודת אתרי מורשת 
 

  

69 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 שם הישוב
 גוףהשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
 מרכז מורשת בני מקרא

 2רחוב הקראים 
 הרובע היהודי 

 
www.jkaraite.org 

 
 הרב עובדיה מורד

 555-5322302 
50-6046644 

 
aviyefet@gmail.com  

 

 
 ליחיד בקבוצה₪  02 –עלות כניסה כולל הדרכה 
 22:12-09:22ה', -שעות פתיחה: ימים א'

 )המקום לא נגיש לנכים(
 

 תיאום מראש
 

 
 כפר עציון

 

 
ה חזיון אור קולי ואתר ההנצ

 בכפר עציון
 
 

www.etzion-bloc.org.i 
 

 
 50-665165 הזמנות

orkoli@kfar-etzion.co.il 
 

 
החדש והמרגש בקיבוץ כפר עציון המספר  אורקולי בחזיון וצפייה ביקורעלות 

ליחיד ₪  01 - וץ כפר עציון בימי מלחמת העצמאותאת סיפורו של קיב
 אזרח ותיק. תעודת יש להציג בקבוצה.

 
 תיאום מראש

 

 
 מטה יהודה

 מוצא

 
 בית ילין

www.shimur.org 

 
 רותי ארבל פסח
50-5205002 
550-0053205 

 
ruth@shimur.org.il 

 

 
 כולל ביקור בבית הכנסת העתיק ילין עלות כניסה לבית
 ליחיד בקבוצה.₪ 02 -

 משתתפים. 01מינימום קבוצה 
 

 תיאום מראש
 

 
 מטה יהודה

 מושב צפרירים
 
 

 

 
 של סבא" "הגלריה

 
http://www.de-ja-

vu.co.il/index2.php?id=76 

 

 
 גליה

550-2050526 
 

galush23@gmail.com 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  02עלות כניסה כולל הדרכה 

 משתתפים. 01מינימום קבוצה 
 

 תיאום מראש
 

 

http://www.jkaraite.org/
http://www.jkaraite.org/
mailto:aviyefet@gmail.com
mailto:aviyefet@gmail.com
http://www.etzion-bloc.org.i/
http://www.etzion-bloc.org.i/
mailto:orkoli@kfar-etzion.co.il
mailto:orkoli@kfar-etzion.co.il
http://www.shimur.org/
http://www.shimur.org/
mailto:ruth@shimur.org.il
mailto:ruth@shimur.org.il
http://www.de-ja-vu.co.il/index2.php?id=76
http://www.de-ja-vu.co.il/index2.php?id=76
mailto:galush23@gmail.com
mailto:galush23@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.ILאתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 עולים רק מהדלת הקדמית –בתחבורה הציבורית הולכים על בטוח 

 

 

 שם הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חולון

 
 וה ישראלומק

www.shimur.org.il 
 

 
 אורלי מוצרי

03-5030489 
03-5014416 

 
orly@shimur.org.il 

 

 
 :עלות כניסה כולל הדרכה

 ליחיד בקבוצה.₪ 51
 הביקור לקבוצות בלבד.

 
 תיאום מראש

 

 
 רמלה

 
מרכז היהדות הקראית 

 העולמית

www.jkaraite.org 
 

 
 מאור דבח

54-9009450 

jkaraite@gmail.com 
 

 
 ליחיד בקבוצה₪ 9 -כניסה כולל הדרכה 

 משך הביקור: שעה אחת
 9:88-50:88ה': בין -א' שעות ביקור: 

 המקום נגיש לנכים
 

 תיאום מראשב
 

 

 תל אביב

 בית העצמאות

www.ihi.org.il 

 צעירה אוסטרובסקי

52-5492900reservations@ihi.org.il 

 

 58₪ -ליחיד כולל הדרכה עלות כניסה 

 55:88ה' בלבד בשעה -בימים ב' ו

בשל עבודות הבנייה של הרכבת הקלה באזור בית 
 העצמאות יש להקדים ולהגיע לשעת ההדרכה היעודה

 ם מראשואית

 

 

http://www.shimur.org.il/
http://www.shimur.org.il/
mailto:orly@shimur.org.il
mailto:orly@shimur.org.il
http://www.jkaraite.org/
http://www.jkaraite.org/
mailto:jkaraite@gmail.com
mailto:jkaraite@gmail.com
http://www.ihi.org.il/
mailto:reservations@ihi.org.il
mailto:reservations@ihi.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.ILאתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 יורדים בבטחה ועולים למדרכה –בתחבורה הציבורית הולכים על בטוח 

 
 

 הישוב  שם
 שם הגוף

 טטרנאתר אינ
 הערות איש קשר

 
 חיפה

 
 הגנים הבהאיים

www.ganbahai.org.il 
 

 

 .באתר ובקר -להזמנת סיורים לקבוצות 

 :מבקריםהלשאלות נוספות ניתן לפנות לשירות 

50-4282828 

tours@bwc.org 

 

 
על פי לוח הזמנים  ללא תשלום סיורים מודרכים ליחידים ולמשפחות

 באתר האינטרנט וללא תיאום מראש.
 איש 71מעל  ללא תשלום סיורים מודרכים לקבוצות

 ימי עבודה מראש לפחות. 1בתיאום בלבד של הם 
דקות והם שונים  14-ל 54אורך הסיורים )תלוי בסוג הסיור( בין 

 במידת הקושי הפיזי שלהם.
 בנובמבר ובימים גשומים. 1-2 *סגור למבקרים עקב חגים בהאים בתאריכים

 
 תיאום מראש

 

 
 טבריה

 
 מרכז מורשת הרמב"ם

www.harambam.org.il 
 

 

 מאיר אוחנה

550-2545055 

 
meirohanamo@gmail.com 

 

 
)מינימום ש"ח ליחיד בקבוצה  8 -עלות כניסה כולל הדרכה רגילה 

ניתן לשלב גם הדרכות נוספות של צמחי מרפא , . אנשים( 54לקבוצה 
 מתחם קבר הרמב"ם ועוד.

 
 תיאום מראש

 
 כפר קמא

 
 המרכז למורשת הצ'רקסית

www.circassianmuseum.co.il 

 

 

 555-5457605 – יסמין

 577-5580587 – משרד

 

 

Yasmin790@gmail.com 

 

 
 כניסה כולל: הדרכה, מצגת וכיבוד קלעלות 

 )מאפה צ'רקסי עם גבינה ושתייה חמה(
 מהמחיר הרגיל. 74%בהנחה של 

 קיימת אפשרות לסיור ביישוב הישן של כפר קמא.
 

 תיאום מראש
 

http://www.ganbahai.org.il/
http://www.ganbahai.org.il/
mailto:tours@bwc.org
http://www.harambam.org.il/
http://www.harambam.org.il/
mailto:meirohanamo@gmail.com
mailto:meirohanamo@gmail.com
http://www.circassianmuseum.co.il/
http://www.circassianmuseum.co.il/
mailto:Yasmin790@gmail.com
mailto:Yasmin790@gmail.com
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 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ,אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 הישוב  שם
 שם הגוף

 טטרנאתר אינ
 הערות איש קשר

 
 מגידו

 משמר העמק קיבוץ

 
 מערת הפלמ"ח

http://www.palmach-mh.co.il/ 
 

 

 

 עקרון ה'לאהל

550-0078854 

50-4444406 

 
yesha@mh.org.il 

 

 
סיור מרתק במקום בו הוקם הפלמ"ח ובו עלות כניסה כולל הדרכה ל

 התאמנו היחידות המיוחדות!
 ליחיד בקבוצה.₪ 54

 משך הסיור שעתיים.
 

 תיאום מראש
 

 
 מגידו

 קיבוץ עין השופט

 
 הסליק בעין השופט

 
http://www.emek-tour.org.il 

 

 

 ישי הוברמן

555-5760064 

 

ishay@keh.co.il 

 

 
הסליק נשמר כסוד עד לשנים האחרונות, עד שאחרון שותפי הסוד 

 החליט לשתף בו. ( 99)בגיל 
 לאדם₪  74 -האזרחים הוותיקיםמחיר מיוחד לחודש 

 
 תיאום מראש

 

 
 עכו

 
 הגנים הבהאיים

www.ganbahai.org.il 
 

 

 .באתר ובקר :להזמנת סיורים לקבוצות

 :לשאלות נוספות ניתן לפנות לשירות מבקרים

50-4282828 

tours@bwc.org 
 

 
 תשלום.כניסה וסיור מודרך ללא 

בימי שבת בשעות: ליחידים ולמשפחות בעברית סיורים מודרכים 
 וללא תיאום מראש. 75:11 -ו 71:01

 איש 71סיורים מודרכים לקבוצות מעל 
 ימי עבודה מראש לפחות. 1הם בתיאום בלבד של 

 דקות 14-ל 91אורך הסיור הוא בין 
 ק"מ באזור מישורי 7.4-וכרוך בהליכה של כ

 נובמבר. 2 -ו 1עקב חגים בהאים בתאריכים *סגור למבקרים 

 
 תיאום מראש

 

http://www.palmach-mh.co.il/
mailto:yesha@mh.org.il
mailto:yesha@mh.org.il
http://www.emek-tour.org.il/travel/%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98/
http://www.emek-tour.org.il/travel/%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98/
mailto:ishay@keh.co.il
mailto:ishay@keh.co.il
http://www.ganbahai.org.il/
http://www.ganbahai.org.il/
mailto:tours@bwc.org
mailto:tours@bwc.org
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 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ,אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 הישוב  שם
 שם הגוף

 טטרנאתר אינ
 הערות איש קשר

 
 עמק הירדן

 
 מושבה כנרת

 

 
 חצר כנרת

www.shimur.org/Kinneret/ 
 

 

 גבאי-זהבה חכם

50-6754887 

 

h.kineret@gmail.com 

 

 
 :עלות כניסה כולל הדרכה

 משתתפים. 51ליחיד בקבוצה מעל ₪  71
 

 
 תיאום מראש

 

 
 עמק יזרעאל

 נהלל

 
 משטרת נהלל

 
 

http://www.shimur.org/NAHAL
AL/ 

 

מנהלת האתר -ענת  

50-6085572 

 

nahalal@shimur.org.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  75 :עלות כניסה כולל הדרכה
 משתתפים. 51מינימום קבוצה 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 עמק יזרעאל

 נהלל

 
 סליק בנהללה

 

 
www.sliq.org.il 

 

 

 עפר אבידוב

550-2207840 
 

ofer@avidov.org.il 

 

 
 :כניסה כולל הדרכה

 .איש 01 מעל ליחיד בקבוצה₪  75
 

 תיאום מראש
 

 
 עתלית

 
 עתליתמחנה המעפילים 

 
 

http://www.shimur.org/Atlit/ 

 

 רכזת הדרכה - לירון אקרשטיין

50-4408445 
 

hadracha@shimur.org.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה₪  51 :עלות כניסה כולל הדרכה

 דקות. 54-הסיור שעה ומשך 
 

 תיאום מראש
 

http://www.shimur.org/Kinneret/
http://www.shimur.org/Kinneret/
mailto:h.kineret@gmail.com
mailto:h.kineret@gmail.com
http://www.shimur.org/NAHALAL/
http://www.shimur.org/NAHALAL/
mailto:nahalal@shimur.org.il
http://www.sliq.org.il/
http://www.sliq.org.il/
mailto:ofer@avidov.org.il
http://www.shimur.org/Atlit/
http://www.shimur.org/Atlit/
mailto:hadracha@shimur.org.il
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 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ,אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 הישוב  שם
 שם הגוף

 טטרנאתר אינ
 הערות איש קשר

 
 פקיעין העתיקה

 
 בית זינאתי 

 מורשת יהודי פקיעין

http://www.pekiin.org.il/ 

 

 

 אוריאל

04-9997197 

555-7782257 

 

 

beitzinati@gmail.com 

 

 
 ₪. 71-מיצג אור קולי בלבד 

 ₪. 74מיצג אור קולי ונסת העתיק, במוזיאון ביקור מודרך בבית הכ
 לקבוצה בלבד-₪  51מופע תיאטרון בהשתתפות מרגלית זינאתי 

 לקבוצה₪  581 -סיור מנגן באתרי הכפר 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 חנה-פרדס

 
 אנדרטת הנח"ל אתר הנצחה

 

 
www.nahal.co.il 

 

 

 דני שטרנפלד

04-6376860 

 
nahal@barak.net.il 

 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 

 
 תיאום מראש

 

 
 ראש פינה

 
 אתר השחזור ראש פינה

 
 

http://www.roshpina.org.il 
www.facebook.com/roshpina 

 

 

 נילי
50-6426482 

 
 

Shichzur-rpina@013net.net 

 

 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪ 74 :הדרכה וחיזיון

 .דקות 01-משך הסיור כשעה ו
 

 תיאום מראש
 

 

http://www.pekiin.org.il/
http://www.pekiin.org.il/
mailto:beitzinati@gmail.com
http://www.nahal.co.il/
http://www.nahal.co.il/
mailto:nahal@barak.net.il
mailto:nahal@barak.net.il
http://www.roshpina.org.il/
http://www.roshpina.org.il/
http://www.facebook.com/roshpina
http://www.facebook.com/roshpina
mailto:Shichzur-rpina@013net.net
mailto:Shichzur-rpina@013net.net
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 בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. , מרכזאברהם איבגי

  MOLSA.GOV.ILאתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 
 נעזרים בידיות האחיזה –באוטובוס וברכבת יושבים! בעמידה 

  

 

 שם ישוב
 המבקרים שם מרכז

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 אילת
 

 
 מכרות יהלומים אילת

http://www.diamondmines.co.il 
 

 

 אפי זוהר

550-3203232 

54-6226262 

 

effi@diamondmines.co.il 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ללא תשלום. –ביקור במכרות כולל סיור מודרך בעיר אילת 
 30₪ –בעיר אילת וחוות התבלינים   ביקור במכרות כולל סיור מודרך

 52₪ –ר אילת ושייט של שעה במפרץ  ביקור במכרות כולל סיור מודרך בעי
 ניתן להזמין סיורים מגוונים נוספים.

 
 תיאום מראש

 

 
 חוף אשקלון

 יד מרדכי קיבוץ

 
 חוויה קיבוצית מתוקה

www.TYM.co.il 
 

 

 טובה קרבי

052-3923104 

08-6720559 

TYM@YADMOR.CO.IL 

 
 :משתתפים( 12לכל הפחות ) ליחיד בקבוצה פעילויות ועלויות

 ""בית הדבש והדבורה – המבקריםביקור מודרך והפעלות במרכז 
 ""קיבוצניק ליום אחד –סיור חווייתי על טרקטור ועגלה ברוח הקיבוץ 

 ""בית קיבוץ של פעם –בית האוסף 
 13₪ –שתי פעילויות משולב    53₪ – אחת מהפעילויותכל 

 נא להצטייד ברשימת מבקרים ות"ז..   25₪ –ארוחת צהריים 
 

 תיאום מראש

 
 נאות חובב

 
  מבקרים טבע מרכז

 "דרך התרופה"
 

 
 ענת אלקריף

54-6552635 
 

Anat.Elkrief@teva.co.il 
 

 
 .מסע חוויתי ואינטראקטיבי בעקבות ייצור התרופות בטבע –סיור ללא תשלום 

 
 

 תיאום מראש
 

http://www.diamondmines.co.il/
http://www.diamondmines.co.il/
mailto:effi@diamondmines.co.il
mailto:effi@diamondmines.co.il
http://www.tym.co.il/
http://www.tym.co.il/
mailto:TYM@YADMOR.CO.IL
mailto:TYM@YADMOR.CO.IL
mailto:Anat.Elkrief@teva.co.il
mailto:Anat.Elkrief@teva.co.il
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 שם ישוב
 המבקרים שם מרכז

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 נאות חובב

 
  מבקרים נאות חובבמרכז 

 נסיעה מבאר שבע.דקות  30מרחק 
 

www.neot-hovav.org.il 
 

 

 אביבית לב שריד

550-0430555 
 

avivitl@neho.org.il 
 

 
תעשייה, איכות סביבה תעשייתי נאות חובב בנושא -סיור ללא תשלום בפארק האקו

ופתוח הנגב. הסיור כולל הרצאת פתיחה, תצפית על המפעלים, בריכות אידוי לטיפול 
 ועוד. ,ן סיור במרכז מבקרים של חברת טבעבשפכים, פארק סולארי וכ

 
 תיאום מראש

 

 
 ערד
 

 
 אגודת אכסניות נוער בישראל -אנ"א 

www.iyha.org.il 
 

 

 אתי פז חדד

50-5205565 
555-6520303 

ettyph@iyha.org.il 
 

 יעל אסף גולדברג
50-5205535 

yaels@iyha.org.il 
 

 
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

 מ' 5.2תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך 
 ועל האזור בעברית ובאנגלית ולצידו עמדת הדרכה קולית המספקת מידע על הדגם
 הפעילות ללא תשלום.

 

 
 תיאום מראש

 

 
 התיכונה ערבה

 צומת חצבה

 
 מרכז ויידור

 חלון לחקלאות בערבה.
 

www.vidor-center.co.il 
 

 
 יורממיכי 

5504666330 
 

visit@arava.co.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪ 32 – חממות תצוגהו סרט תלת מימד, חלל חוויתי כולל ,כניסה

 
 

 תיאום מראש.
 

 
 קרית גת

 
 מאפיית ילדודס

 
 

www.yeladudes.org.il 
 

 

 מיקי טל

550-0430462 

 
mikital199@gmail.com 

 

 
 קפה ומאפה ללא תשלום. + כניסה כולל הרצאה

 ניתן לרכוש לחמים ועוגיות במאפיה.
 

 תיאום מראש
 

http://www.neot-hovav.org.il/
http://www.neot-hovav.org.il/
mailto:avivitl@neho.org.il
mailto:avivitl@neho.org.il
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:yaels@iyha.org.il
mailto:yaels@iyha.org.il
http://www.vidor-center.co.il/
http://www.vidor-center.co.il/
mailto:visit@arava.co.il
http://www.yeladudes.org.il/
http://www.yeladudes.org.il/
mailto:mikital199@gmail.com
mailto:mikital199@gmail.com
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 שם ישוב
 המבקרים שם מרכז

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 

 רמת נגב
 חוות בודדים

 

 יקב רוטה
 
 

http://www.rotawinery.co.il 
 

 

 ארז רוטה
550-0264352 

 
rotawinery@walla.com 

 

 

 ליחיד בקבוצה.₪ 32ת כניסה כולל הדרכה + טעימות: עלו
 
 

 תיאום מראש
 

 

 תל שבע
 

 

 בת המדבר
 טיפוח בדואי אותנטי

 
www.desertdaughter.com 

 

 

 מרים אבו רקייק
555-0000206 

 
mariam.desert@gmail.com 

 

 

 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
 ניתן לקבל הנחה מיוחדת על רכישת מוצרים.

 
 תיאום מראש

 

 

 מצדה
 

אגודת אכסניות הנוער  -אנ"א 
 בישראל

 ההארחה מצדהבית 

www.iyha.org.il 
 

 

 555-6520303 - אתי פז חדד

50-5205565 

ettyph@iyha.org.il 

 

 יעל אסף גולדברג

50-5205535  

yaels@iyha.org.il 

 

 

דיון בהשתתפות  מהדורת חדשות מתקופת המרד הגדול הכוללת דיווחים חיים מהשטח,
 בסקר חי באמצעות שלטים אינטראקטיביים. נציגי הפלגים באולפן והשתתפות הקהל

 .ליחיד בקבוצה₪ 30 –דקות  10עלות מיצג בן 
 .משתתפים 330 ולכל היותרמשתתפים,  50קבוצה מונה לכל הפחות 

 .35:00עד  00:00 שעות הפעילות בין
 
 

 תיאום מראש
 

 
 תמר

 קיבוץ עין גדי

 
 אגודת אכסניות נוער בישראל -אנ"א 

www.iyha.org.il 
 

 

 555-6520303 - אתי פז חדד

50-5205565 

 
ettyph@iyha.org.il 

 

 
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

ולצדו עמדת הדרכה קולית המספקת  מ' 5.2תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך 
 הפעילות ללא תשלום. .על הדגם ועל האזור בעברית ובאנגלית מידע

 
 תיאום מראש

 

 

http://www.rotawinery.co.il/
http://www.rotawinery.co.il/
mailto:rotawinery@walla.com
http://www.desertdaughter.com/
http://www.desertdaughter.com/
mailto:mariam.desert@gmail.com
mailto:mariam.desert@gmail.com
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:yaels@iyha.org.il
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
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 !הולך רגל אל תתפרץ לכביש

 

 

 שם ישוב
 קריםבשם מרכז המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 אשדוד

 
 בתי הזיקוק

 
 

www.paz.co.il 
 

 
 נחמן ברנזון

550-4470885 
 

bnachman@pazar.co.il 
 

 
 ללא תשלום. -סיורים מודרכים ממונעים באוטובוסים במפעל 

 הסיור לא מותאם לבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות.
 

 תיאום מראש
 

 
 אשדוד

 

 
 נמל אשדוד

 
 

www.ashdodport.co.il 
 

 
 רינת כהן קלנג

54-458856450 

 
mevakrim@ashdodport.co.il 

 

 
 סיור כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 אגודת אכסניות הנוער, -אנ"א ירושלים

 בית הארחה ע"ש יצחק רבין
 

www.iyha.org.il 
 

 
 אתי פז חדד

50-5705565 
555-6570808 

 
 

ettyph@iyha.org.il 
 

 
 מיצג אורקולי הסוקר אבני דרך בחייו של יצחק רבין, 

 השלובות באירועים משמעותיים בהתפתחות המדינה. 
 .ליחיד בקבוצה₪ 60 – דקות 54עלות מיצג + דיון קצר של  

 .משתתפים 40 ולכל היותרמשתתפים,  00 קבוצה מונה לכל הפחות
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
ND&J 

 בורסת היהלומים והתכשיטים
 ירושלים

 
www.diamondmines.co.il 

 

 
 ארז מלח

550-6055025 
50-6020565 

 
 

 

 
 ליחיד בקבוצה₪ 60 –כולל סיור פנורמי בעיר החדשה  ND&J-ביקור ב

 ליחיד בקבוצה₪ 00 –כולל סיור בעין כרם  ND&J-ביקור ב
 ליחיד בקבוצה₪ 54 –כולל סיור בגן הבוטני  ND&J-ביקור ב

 
 תיאום מראש

 

http://www.paz.co.il/
http://www.paz.co.il/
mailto:bnachman@pazar.co.il
mailto:bnachman@pazar.co.il
http://www.ashdodport.co.il/
mailto:mevakrim@ashdodport.co.il
mailto:mevakrim@ashdodport.co.il
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
http://www.diamondmines.co.il/
http://www.diamondmines.co.il/
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 שם ישוב
 קריםבשם מרכז המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
 בית המשפט העליון

 
 

www.court.gov.il/ 

 

 
 אופירה גאון / נטלי קמחי

50-685768052 
 

pa@court.gov.il 
 

 
 ללא תשלום. -הסיור כולל הדרכה 
 איש. 40גודל הקבוצה 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 הספרייה הלאומית

 
 

web.nli.org.il 
 

 
 יערה הלוי

580-8226805 
 

visitors@nli.org.il 
 

 
 לסיורים מודרכים, מהמחיר הנקוב  40%תינתן הנחה של 
 .משתתפים 04 המונות לכל הפחותלקבוצות 

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 

 
 מרכז המבקרים
 עיריית ירושלים

www.jerusalem.muni.il/Visitors
/VisitorCenter 

 

 
 חנה עבאדי

555-5087856 
 הזמנותמוקד 

50-6075262 
 
 

visitorcenter@jerusalem.muni.il 
 

 
 .בקבוצה יחידל₪ 60 –במרכז המבקרים  כשעה וחציסיור של עלות 

הביקור כולל סיור במתחם הכיכר, כניסה לדגם העיר ירושלים ותצפית נוף מרהיבה על 
 .שכונותיה הוותיקות והחדשות של העיר

 .ה המבוגרתמונגש ומותאם לאוכלוסייוכן הסיור בהדרכת מדריכים מוסמכים 
 .בסיום הביקור מוענק שי אישי

 
 תיאום מראש

 

 
 מטה יהודה

 ישעיהו גבעת

 
 שטרנבך יקב הנס

www.hsw.co.il 

 

 
 גדי שטרנבך

50-7775860 
550-2457706 

 
sk-gadi@zahav.net.il 

 

 
 .משתתפים 04של יקב יעניק כניסה חינם לשתי קבוצות ה במסגרת חודש האזרח הוותיק

 הביקור כולל סיור וטעימות.
 !כל הקודם זוכה

 
 תיאום מראש

 

http://www.court.gov.il/
http://www.court.gov.il/
mailto:pa@court.gov.il
mailto:pa@court.gov.il
http://web.nli.org.il/
http://web.nli.org.il/
mailto:visitors@nli.org.il
mailto:visitors@nli.org.il
https://www.jerusalem.muni.il/Visitors/VisitorCenter/Pages/default.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/Visitors/VisitorCenter/Pages/default.aspx
mailto:visitorcenter@jerusalem.muni.il
mailto:visitorcenter@jerusalem.muni.il
http://www.hsw.co.il/
http://www.hsw.co.il/
mailto:sk-gadi@zahav.net.il
mailto:sk-gadi@zahav.net.il
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 שם ישוב
 קריםבשם מרכז המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מטה יהודה
 מושב מטע

 , 41משק 

 
 יקב נבו

www.nevowinery.co.il 
 

 
 איריס חזן

550-658-8845 
 
 

info@nevowinery.co.il 
 

 
 .משתתפים 40בת יקב יעניק כניסה חינם לקבוצה ה במסגרת חודש האזרח הוותיק

 טעימות יין, גבינות ולחם. +לל סיור מודרך והמפגש כ
 !כל הקודם זוכה

 
 מראש תיאום

 

 
 מטה יהודה

 טרוןלצומת 

 מיני ישראל

www.minisrael.co.il 

 דליה גבריאל
54-782-5585 
550-067-4242 

 
 

DaliaG@minisrael.co.il 

 
 משתתפים(: 00בת )ליחיד בקבוצה  עלויות

 00₪ – כניסה
 4₪ –בתלת מימד על ארץ ישראל ממעוף הציפור  סרט

 010₪ –הדרכה למשך כשעה וחצי 
 

 תיאום מראש
 

 
 הירדן בקעת

מושב נתיב 
 הגדוד
 

 
מרכז מבקרים ובית בד להפקת 

 משק אורן -שמן ארגן 

http://www.arganoil.co.il5 
 

 
 סילבי אורן

 50-7708876 
550-0206886 

 
 

silvi.oren35@gmail.com 
 

 
 .ליחיד בקבוצה₪  61 ק:, סרטון, כיבוד וטעימות מתוצרת המשעלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש
 

http://www.nevowinery.co.il/
http://www.nevowinery.co.il/
mailto:info@nevowinery.co.il
mailto:info@nevowinery.co.il
http://www.minisrael.co.il/
http://www.minisrael.co.il/
mailto:DaliaG@minisrael.co.il
mailto:DaliaG@minisrael.co.il
http://www.arganoil.co.il/
mailto:silvi.oren35@gmail.com
mailto:silvi.oren35@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי

  MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 555 -6002206, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 קריםבשם מרכז המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מטה יהודה
 מושב בית

 מאיר

 
 במחסן של סבא" "חפצים מספרים

www.machsanshelsaba.co.il 
 SabasLittleMuseumבפייסבוק: 

 

 
 יעקב קלי

50-5200805 
50-5225440 

052-2600732 
 

yadkali@gmail.com 
 

 
 .משתתפים 40ולכל היותר , משתתפים 00 לכל הפחות מונה קבוצה

 אשר בהם יסופר על חפצים מיוחדים ותמרתקהרצאות סבא יעקב לניתן להזמין את 
 מהמחסן של סבא.

 .מפגשלכל הנקוב מהמחיר  40% של תינתן הנחה
 

 תיאום מראש
 

 בקעת הירדן

 מושב משואה

 

 מרכז המבקרים בקעת הירדן

  במשק ארבל.

 משק ארבלפייסבוק: 

 

 יעל קורץ

555-6608508 

go.east.jv@gmail.com 

 

 

 ליחיד בקבוצה ₪  60עלות כניסה כולל הדרכה 

 הביקור כולל:  משתתפים. 50בת לכל הפחות 

 סיור במטעי תמר המג'הול 

 סרט על בקעת הירדן ועל משפחת ארבל 

 סדנת טעמי המשק 

 

 תיאום מראש

 

 

http://www.machsanshelsaba.co.il/
http://www.machsanshelsaba.co.il/
https://he-il.facebook.com/SabasLittleMuseum
mailto:yadkali@gmail.com
mailto:yadkali@gmail.com
https://www.facebook.com/MeshekArbel/
mailto:go.east.jv@gmail.com
mailto:go.east.jv@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 בכביש אל תפתיע ואל תופתע!
 

 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
  בני ברק

 מרכז החושים של קוקה קולה

sense-center.cocacola.co.il 
 

 יזהר
52-6682465 

1-800-596-596 

merkazm@cocacola.co.il 

 ליחיד בקבוצה. ₪11 – לבחירהכניסה כולל הדרכה ושתיה 
 .וים ללא עלותומל 5 – משתתפים 52על כל קבוצה של 

 .נדרש סיור מקדים ע"מ לוודא התאמה לקבוצה

 תיאום מראש

 
 גזר

 כרמי יוסף

 ברבדו
 יקב כרמי יוסף

 

www.bravdo.co.il 

 הדר אלרואי
555-0056500 

Hadar_n1@netvision.net.il 

 ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה + טעימות יין
 .מדרגות 52לעלות בגרם של כדי להגיע ליקב יש צורך 

 תיאום מראש

 
 גזר

 קיבוץ חולדה
 חברת מקורות

 מבקרים אתר דיזל חולדהמרכז 
 

www.mekorot.co.il/ חולדה-דיזל-מ"מ  

 עליזה הר שושנים
52-8244868 

m-mevakrim-rsh@mekorot.co.il 

 כניסה ללא תשלום.
 את מידת ההתאמה של המבקרים יש לבדוק עם המדריכים במרכזי המבקרים

 לדרך הגישה לאתר ולסיור בשטח.

 תיאום מראש

 
 חבל יבנה

 מושב בני דרום
 בני דרוםכד 

 
 

kad.co.il/ המבקרים-מרכז  

 עודי מנור
54-4585504 

555-4686666 

zait@kad.co.il 

 .ללא תשלום – כניסה כולל הדרכה + טעימות
  משך הסיור כשעה.

 תיאום מראש

http://sense-center.cocacola.co.il/
http://sense-center.cocacola.co.il/
mailto:merkazm@cocacola.co.il
mailto:merkazm@cocacola.co.il
http://www.bravdo.co.il/
http://www.bravdo.co.il/
mailto:Hadar_n1@netvision.net.il
mailto:Hadar_n1@netvision.net.il
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/VisitorsCenter/Pages/HuldaHistoricalSiteVisitorsCenter.aspx
mailto:m-mevakrim-rsh@mekorot.co.il
mailto:m-mevakrim-rsh@mekorot.co.il
http://kad.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/
mailto:zait@kad.co.il
mailto:zait@kad.co.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 רמלה

 

 מרכז המבקרים נשר מלט
 

www.nesher.co.il/ מבקרים-מרכז  

 אורנה ברכה
54-8068025 

obracha@nesher.co.il 

  ללא תשלום. – סיור מודרך

 תיאום מראש

 
 מרכז המבקרים של איגודן  ראשון לציון

 מערב ראשון לציון -בשפד"ן 
 
 

www.visitor-center.igudan.org.il 

 
 מרכז ההזמנות:
52-8555000 

 
visitors@igudan.org.il 

 

 .ליחיד בקבוצה ₪15 – ופינת שתיה חמה חופשיתדרכה כניסה כולל ה
 ה'. -הסיורים מתקיימים בימים א'

 .משך הסיור כשעתיים
  .מרכז המבקרים מונגש

 תיאום מראש

 
 מרכז המבקרים של קבוצת  ראשון לציון

 "ידיעות אחרונות"

 
www.visit.yedioth.co.il 

 דלית כץ
52-8620058 

 
dalit-k@yedioth.co.il 

 .(משתתפים 51הפחות לכל )ליחיד בקבוצה  ₪11 – כניסה כולל הדרכה
  במסגרת הסיור נכיר את בית הדפוס ונלמד אודות העבודה העיתונאית.

 בסיום תוענק מתנה לכל מבקר. 
  דקות. משך הסיור כשעה וארבעים

 תיאום מראש

 
 תל אביב
 גני יהושע

 החוויה האולימפית

 
www.olympic-experience.co.il 

 
 קובי סולומון

03-7955900 

kobi@nocil.co.il 
 

  .משתתפים( 51הפחות ליחיד בקבוצה )לכל  ₪52 –עלות כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 

https://www.nesher.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/
mailto:obracha@nesher.co.il
mailto:obracha@nesher.co.il
http://www.visitor-center.igudan.org.il/
http://www.visitor-center.igudan.org.il/
mailto:visitors@igudan.org.il
mailto:visitors@igudan.org.il
http://www.visit.yedioth.co.il/
http://www.visit.yedioth.co.il/
mailto:dalit-k@yedioth.co.il
mailto:dalit-k@yedioth.co.il
http://www.olympic-experience.co.il/
http://www.olympic-experience.co.il/
mailto:kobi@nocil.co.il
mailto:kobi@nocil.co.il


 

 מחוז חיפה והצפון – מרכזי מבקרים במוסדות ובמפעלים
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 חוצים –עוצרים, מביטים ואם הכביש פנוי 
 

 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 בית ג'אן

 

 
 ד"ר דאבור

 המרפא הגליליים והמסורת הדרוזיתסודות צמחי 

www.drdabour.com 
 

 
 ד"ר זיאד דאבור

1452099-50 
550-0496999 

info@drdabour.com 
 

 
 .כניסה ללא תשלום

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪11 – מודרך סיור

 ₪11 – סדנה להכנת קרם גוף מעלי זית וצמחי מרפא

 תיאום מראש
 

 
 יקבי בנימינה בנימינה

www.binyaminawines.co.il 

 חנן כלפון
50-6950525-5 

vcenter1@b-wines.com 

 .ליחיד בקבוצה ₪11 – ר מודרך כולל טעימותוסיועלות כניסה 
 יש להציג תעודת אזרח וותיק.

 תיאום מראש

 
 גולן

 צבי קדמתל ליד
 יקב אסף - קדם כפר יין

www.assafwinery.com 

 אורן קדם
5502195550 

oren@assafwinery.com 

 ביקור ביקב כולל טעימות יין מלוות בהסברים וסיפורים 
 ללא תשלום. – אודות העשיה והמשפחה

 .7%תינתן הנחה של שם מקום קיים בית קפה ומאפייה ביתית, ב

 תיאום מראש

 
 גליל עליון

 תל חי

 
 

 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 
 אכסניית תל חי

www.iyha.org.il 

 יעל אסף גולדברג
50-5105565 

555-6510909 
 

ettyph@iyha.org.il 

תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל  -"לפגוש את ארץ ישראל" פעילות 
 ולצידו עמדת הדרכה קולית המספקת מידע  מ' 5.8באורך 

  ללא תשלום. – על הדגם ועל האזור בעברית ובאנגלית
עלות מיצג אור קולי ותחרות ידע אינטראקטיבית בנושא תולדות 

 ליחיד בקבוצה. ₪11 –ההתישבות באצבע הגליל )פעילות של שעה( 
 משתתפים. 111משתתפים, ולכל היותר  01הפחות קבוצה מונה לכל 

 תיאום מראש

http://www.drdabour.com/
http://www.drdabour.com/
mailto:info@drdabour.com
mailto:info@drdabour.com
http://www.binyaminawines.co.il/
http://www.binyaminawines.co.il/
mailto:vcenter1@b-wines.com
mailto:vcenter1@b-wines.com
http://www.assafwinery.com/
http://www.assafwinery.com/
mailto:oren@assafwinery.com
mailto:oren@assafwinery.com
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ,מרכז מבקרים - לבידו זכרון יעקב

 חנות מותג לשמנים וקוסמטיקה טבעית

www.lavido.co.il/ יעקב-זכרון-מ"מ  

 תיאום ביקורים:
550-0216060 
50-6595929 

 
office@lavido.com 

כניסה כולל הדרכה חוויתית בנושא ארומתרפיה, תהליך הפקת שמנים 
 ללא תשלום. –ותרומתם לאורח חיים בריא 

 .קבוצהליחיד ב ₪18 – אישי סדנאות לרקיחת בושם, שמן או קרם
 .ימים בשבוע 7פתוח 

 מוצרי טיפוח טיבעיים. ניתן לרכוש במקום

 תיאום מראש

 
 חברת החשמל חדרה

 אורות רבין מרכז מבקרים

www.iec.co.il/ מבקרים-מרכזי  

 מוקד ארצי לתיאום ביקורים
506-4600222 

 ענת לווינגר
50-6009562 

 ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה
 וחצי. משך הביקור כשעה

 תיאום מראש

 
 חדרה

 חפציבה

 חברת החשמל
 חוות חפציבה מרכז מבקרים

www.iec.co.il/ מבקרים-מרכזי  

 מוקד ארצי לתיאום ביקורים
506-4600222 

 קמילמן יעל
50-6204000 

Yael.kimelman@iec.co.il 

 ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה
 משך הביקור כשעה.

 תיאום מראש

 
 ד"ר דאבור חורפיש

 סודות צמחי המרפא הגליליים והמסורת הדרוזית

www.drdabour.com 

 ד"ר זיאד דאבור
1452099-50 

550-0496999 

info@drdabour.com 

 .ללא תשלום – כולל הרצאה וסרטון כניסה

 מראשתיאום 

 
 רוקמות התחרה חורפיש חורפיש

 רוקמותבפייסבוק: 

 יוזמת ומנכ"לית -עפאף גאנם 
555-6461021 

rokmot@walla.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪11 – עלות ביקור כולל הדרכה והרצאה
כולל כיבוד ה (כשלוש שעות)פעילות של סדנא של רקמה/סריגה עלותת 

 ליחיד בקבוצה. ₪71 – וארוחת בוקר קלה

 תיאום מראש

http://www.lavido.co.il/viewArticle.asp?id=113
mailto:office@lavido.com
mailto:office@lavido.com
https://www.iec.co.il/community/pages/visitorcenters.aspx
https://www.iec.co.il/community/pages/visitorcenters.aspx
mailto:Yael.kimelman@iec.co.il
mailto:Yael.kimelman@iec.co.il
http://www.drdabour.com/
http://www.drdabour.com/
mailto:info@drdabour.com
mailto:info@drdabour.com
https://he-il.facebook.com/pages/רוקמות-/131430846920004
mailto:rokmot@walla.com
mailto:rokmot@walla.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חיפה

 מפרץ חיפה

 
 קבוצת בזן

מבנה  –מרכז המבקרים ממוקם בלב ה"לבניה" 
ייחודי ואדיר ממדים אשר שימש כמגדל לקרור מים 

 הנצרכים בתהליכי הזיקוק.

www.bazan.co.il 
 

 מנהלת מרכז המבקרים -שרון ארז 
50-4044595 

 

visitors@bazan.co.il 

 .ללא תשלום –שעה ורבע כ של סיור
 , המגיעות ברכב )אוטובוס וכדו'(.לקבוצות בלבדהסיורים מיועדים 

 חל איסור על הכנסת אוכל או שתיה למרכז.

 
 תיאום מראש

 
 ND&J טבריה

 בורסת היהלומים והתכשיטים טבריה

www.diamondmines.co.il 

 מנור רחמים
555-0059261 
550-4041205 

 

 ללא תשלום. –סיור במרכז היהלומים והתכשיטים 
 .משתתפים( 11ליחיד בקבוצה )לכל הפחות  ₪18 – סיור ושייט בכנרת

 ניתן להזמין סיורים מגוונים נוספים.

 תיאום מראש

 
 יקב מורד יקנעם

www.morad.co.il 

 אתי מורד
50-1510905 

wine@morad.co.il 
winery6@gmail.com 

וליקרים  כוללת הדרכה וטעימות משכרים )יין שלא מענבים(הכניסה 
 ללא תשלום. –מפירות אקזוטיים 

 תיאום מראש

 
 יקנעם

 עמותת לטם
 נגיש להכיר

מרכז מבקרים העוסק בשילוב אנשים עם צרכים 
 מיוחדים.

www.lotem.net/ להכיר-נגיש  

 ורד סבאג
550-5552009 

 

vered@lotem.net 

סיפורו פעילות ייחודית הכוללת סיור בחוות עמק השלום )בה נשמע את 
של המקום(, ביקור במרכז המבקרים )בו נבין איך מנגישים תכנים 
 לאנשים עם צרכים מיוחדים(, מפגשים מרגשים עם אנשים מיוחדים

 ...ועוד
 מפגש חוויתי, מרגש ומגבש!!!

 תיאום מראש

 
 מטה אשר

 קיבוץ גשר הזיו
 לנהריה סמוך

 יקב אכזיב

www.achziv.com 

 מרק גוברמן
555-009-2640 

gmark5@bezeqint.net 

 ללא תשלום. –כניסה והדרכה + טעימות יין וביקור בגלריות במקום 
 יינות יקב אכזיב.הנחה על קנית  8%

 ניתן להזמין ארוחה מראש.

 תיאום מראש

http://www.bazan.co.il/
http://www.bazan.co.il/
mailto:visitors@bazan.co.il
mailto:visitors@bazan.co.il
http://www.diamondmines.co.il/
http://www.diamondmines.co.il/
http://www.morad.co.il/
http://www.morad.co.il/
mailto:wine@morad.co.il
mailto:wine@morad.co.il
mailto:winery6@gmail.com
mailto:winery6@gmail.com
http://www.lotem.net/?p=5358
mailto:vered@lotem.net
mailto:vered@lotem.net
http://www.achziv.com/
http://www.achziv.com/
mailto:gmark5@bezeqint.net
mailto:gmark5@bezeqint.net
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מרום הגליל

פארק תעשיה 
 דלתון

 מרכז מבקרים אדיר

www.adir-visit.co.il 

 עדי בר גולן
550-0001064 
50-6119521 

adiadirw@gmail.com 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪11 – ביקור, טעימות וצפייה בסרטון

 ₪88 – סדנת גבינות וטעימות גבינות ויין
 ₪01 – ארוחת בוקר אל מול נוף כרמים משכר

 ₪51 – ארוחת צהריים חלבית אל מול נוף כרמים משכר

 תיאום מראש

 
 מרום הגליל

 פארק תעשיה
 דלתון

 יקבי דלתון

www.dalton-winery.com 

 שירלי פרידמן ביטון
 (1)שלוחה  50-6140642

50-1500950 

merkaz@dalton-winery.com 

  ה-טעימות בימים א הכולליםסיורים מודרכים  
 ללא תשלום. – 10:11או  11:11או  11:11 בשעות

  .ת בוקר קלה בתשלום לקבוצותניתן להזמין ארוח
 .משתתפים 11לכל הפחות קבוצה מונה 

 תיאום מראש

 
 עכו

 
 לפיתוח החברה

 עכו העתיקה

www.akko.org.il העתיקה-עכו-/מ"מ  
 
 

 תיאום ביקורים:
50-1156055 
50-1156056 

info@akko.org.il 
 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
כרטיס משולב לאולמות האבירים, מוזיאון עוקשי, מנהרת הטמפלרים 

 ₪17 – ומוזיאון אוצרות בחומה
 ₪18 – כרטיס לבלן האחרון בחמאם הטורקי

 ₪01 – האתרים 8כרטיס המשלב את כל 

 תיאום מראש

 
 עמק הירדן

 קיבוץ אשדות
 יעקב

 פארק נהריים
 אשדות יעקב

www.ashdot-naharayim.co.il 
 

 
 משרד

50-6051902 

 מנהל האתר –עפר 
555-0000040 

 
naharayim1@bezeqint.net 

 
 

 
 הסיורים והאטרקציותתינתן הנחה על במסגרת חודש האזרח הותיק, 
 (:, מלווה ונהג חופשימשתתפים 01ליחיד בקבוצה )לכל הפחות 

 ₪11 – מצפור מיכל
 ₪7 – שביל הסכרים/תל שחרית

 ₪81 – ארוחת צהרים כשרה
 באתר מדשאות, סככות צל, שירותים, מזנון קל וחנייה.

 
 תיאום מראש

 

http://www.adir-visit.co.il/
http://www.adir-visit.co.il/
mailto:adiadirw@gmail.com
mailto:adiadirw@gmail.com
http://www.dalton-winery.com/hebrew
http://www.dalton-winery.com/hebrew
mailto:merkaz@dalton-winery.com
mailto:merkaz@dalton-winery.com
http://www.akko.org.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
mailto:info@akko.org.il
mailto:info@akko.org.il
http://www.ashdot-naharayim.co.il/
http://www.ashdot-naharayim.co.il/
mailto:naharayim1@bezeqint.net
mailto:naharayim1@bezeqint.net
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק הירדן
 כרי דשא ליד
 קיבוץ גנוסר

 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 
 כרי דשא אנ"אאכסניית 

www.iyha.org.il 

 אתי פז חדד
50-5105565 

555-6510909 

ettyph@iyha.org.il 

תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך  -"לפגוש את ארץ ישראל" 
 מ' ולצידו עמדת הדרכה קולית המספקת מידע על הדגם ועל האזור 5.8

 ללא תשלום. –בשפות עברית ובאנגלית 

 תיאום מראש

 
 עמק הירדן
 קיבוץ גנוסר

 
 מרכז מבקרים אתר ספיר -חברת מקורות 

 )נמצא צפונית לקיבוץ גנוסר בפניה לחוף חוקוק(

www.mekorot.co.il/ ספיר-היסטורי-אתר  
 
 

 תיאום ביקורים:
50-6090005 

 50-6559095פקס: 
 
 
 

 
 ללא תשלום. –בלבד הכניסה לקבוצות 

 משך הביקור כשעה וחצי.
יש לבדוק עם המדריכים במרכזי המבקרים את מידת ההתאמה של 

 המבקרים לדרך הגישה לאתר ולסיור בשטח.

 תיאום מראש
 

 
 עמק המעיינות

 קיבוץ גשר
 נהריים בגשר

 ()אתרי מורשת בישראל

www.naharayim.co.il 

 מחלקת הזמנות - בר לסטר
04-6752685 
04-6753336 

museum@012.net.il 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪17 – סיור בעקבות פנחס רוטנברג וחלוצי גשר הישנה

 ₪17 – בכוכב הירדן ובקברו של מאיר הר ציון סיור
 ₪18 – ארוחת צהריים קלה כשרה )פוקצ'ות ומרקים(

 תיאום מראש

 
 עמק יזרעאל

 א.ת. אלון תבור

 
 מרכז המבקרים תנובה

 
www.tnuva.co.il תבור-אלון-/מ"מ  

 

 אורלי אביטן
50-6054905 

orlia@tnuva.co.il 

 עלות סיור בעקבות תהליכי ייצור מוצרי החלב 
 ליחיד בקבוצה. ₪11 – במחלבה מהמשוכללות בעולם

 .יש להציג תעודת אזרח ותיק

 תיאום מראש

http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/VisitorsCenter/Pages/SapirHistoricalSiteVisitorsCenter.aspx
http://www.naharayim.co.il/
http://www.naharayim.co.il/
mailto:museum@012.net.il
mailto:museum@012.net.il
http://www.tnuva.co.il/visitor-centers/alon-tavor/
mailto:orlia@tnuva.co.il
mailto:orlia@tnuva.co.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק יזרעאל
 בקעת בית

 נטופה

 
 חברת מקורות

 מרכז מבקרים אתר אשכול

www.mekorot.co.il/ אשכול-מ"מ  
 
 

 תיאום ביקורים:
 50-6555660טל: 

 50-6006211פקס: 
 
 

 

 
 תשלום.ללא  –הכניסה לקבוצות בלבד 

 משך הביקור כשעה וחצי.
 יש לבדוק עם המדריכים במרכזי המבקרים את מידת ההתאמה

 של המבקרים לדרך הגישה לאתר ולסיור בשטח.

 תיאום מראש
 

 
 עמק יזרעאל

 מושב בית לחם
 הגלילית

 מרכז מבקרים -בית בד גלילי 

 
www.galilioliveoil.co.il 

 תמר גלילי
550-6950099 
50-6411001 

galilioliveoil@gmail.com 

 הפקת שמן הזית וטעימותכולל הדרכה על תהליך הסיור בבית הבד 
 ללא תשלום. – 

 תיאום מראש

 
 עמק יזרעאל
 מושב נהלל

 
 מרכז מבקרים - לבידו

 בוסתן צמחים וחנות לשמנים וקוסמטיקה טבעית

www.lavido.co.il/ נהלל-מ"מ  
 
 

 
 תיאום ביקורים:
550-0216060 
50-6595929 

 

office@lavido.com 
 

 

 
כולל סיור מודרך בבוסתן צמחים והדרכה חוויתית בנושא הביקור 

 ללא תשלום. –תהליך הפקת שמנים ותרומתם לאורח חיים בריא 
 ליחיד בקבוצה. ₪18 – בושם/שמן/קרם אישיסדנא לרקיחת 

 ימים בשבוע. 7פתוח 
 .LAVIDOניתן לרכוש במקום מוצרי טיפוח טיבעיים של 

 תיאום מראש
 

 
 עמק יזרעאל
 מושב ציפורי

 בית הבד האקולוגי

 "ריש לקיש"

www.rishlakish.com 

 איילה נוי מאיר
550-4050662 
506555005 

rishlakisholiveoil@gmail.com 

 
 על תהליך הפקת שמן הזיתכולל הדרכה העלות סיור בבית הבד 

 ליחיד בקבוצה. ₪11 – + טעימות והסבר מקצועי
 ההדרכה ניתנת בשפות: עברית, אנגלית, ספרדית, ורוסית.

 תיאום מראש
 

http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/VisitorsCenter/Pages/EshkolVisitorsCenter.aspx
http://www.galilioliveoil.co.il/
http://www.galilioliveoil.co.il/
mailto:galilioliveoil@gmail.com
mailto:galilioliveoil@gmail.com
http://www.lavido.co.il/viewArticle.asp?id=112
mailto:office@lavido.com
mailto:office@lavido.com
http://www.rishlakish.com/
http://www.rishlakish.com/
mailto:rishlakisholiveoil@gmail.com
mailto:rishlakisholiveoil@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555, נייד 5545005-50טל 

 שם ישוב
 מרכז המבקריםשם 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק יזרעאל

 קיבוץ מרחביה
 החצר הגדולה במרחביה

www.merchavyard.org.il 

 רפי צור
550-2624956 

rafizur@gmail.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪17 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א  פקיעין

 בית הארחה פקיעין

www.iyha.org.il 

 יעל אסף גולדברג
50-5105565 

555-6510909 

ettyph@iyha.org.il 

מזמין את , ה"שביל הזהב" קולי ותחרות ידע אינטראקטיבית מיצג אור
 פקיעיןשל העדות השונות בכפר  הצופים למסע בין ההיסטוריה וההווה

 ומביא לקדמת הבמה את העדה הדרוזית ומורשתה.
 . ליחיד בקבוצה ₪11 – דקות 08עלות מיצג + תחרות ידע בת 

 משתתפים. 81 משתתפים, ולכל היותר 11 קבוצה מונה לכל הפחות

 תיאום מראש

 
 קרית שמונה

 יקב בוטיק הגליל

 

www.bh-winery.co.il 

 אסתר מזרחי
555-5225005 

estherhagalilee@gmail.com 

 ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה + טעימות
 שי צנוע. וגםתינתן הנחה במוצרי המקום, 

 .11%הנחה של  תינתן – ₪78 עדשל קנייה על 
 .18%הנחה של תינתן  – ₪78מעל של קנייה על 

 תיאום מראש

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א  שלומי

 אכסניית שלומי

www.iyha.org.il 

 אתי פז חדד
50-5105565 

555-6510909 

ettyph@iyha.org.il 

תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך  -"לפגוש את ארץ ישראל" 
 ת המספקת מידע על הדגם ועל האזורולצידו עמדת הדרכה קולי מ' 5.8

 ללא תשלום. – בעברית ובאנגלית

 תיאום מראש

 

http://www.merchavyard.org.il/
http://www.merchavyard.org.il/
mailto:rafizur@gmail.com
mailto:rafizur@gmail.com
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
http://www.bh-winery.co.il/
http://www.bh-winery.co.il/
mailto:estherhagalilee@gmail.com
mailto:estherhagalilee@gmail.com
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/
mailto:ettyph@iyha.org.il
mailto:ettyph@iyha.org.il
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 מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים., אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 חוצים –עוצרים, מביטים ואם הכביש פנוי 
 

 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מוזיאון "אילת עירי" אילת
 )אתרי מורשת בישראל(

www.shimur.org/Eilat/ 

 גיל
54-6205450 

museum@eilat.muni.il 

 .ליחיד ₪5 – כניסהעלות 
  .(משתתפים 15 )לכל הפחותלקבוצה  ₪55 – הדרכהעלות 

 תיאום מראש

 באר שבע
 מנותמוזיאון הנגב לא

museum.org.il-www.negev 

 רכז ההדרכה עודד פדר
54-6552526 
550-0606060 

education@negev-museum.org.il 

  ליחיד בקבוצה. ₪15 – כולל הדרכהעלות כניסה 

 תיאום מראש

 באר שבע
 מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח

www.ine-museum.org.il 

 רכז ההדרכה עודד פדר
54-6552526 
550-0606060 

education@negev-museum.org.il 

  ליחיד בקבוצה. ₪15 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 באר שבע
 פארק קרסו למדע

www.sci-park.co.il/ 

 שי שרבף
08-6252618 
050-5804931 

shays@rashi.org.il 

 :תיועלו
 .ליחיד ₪15 – כניסה

 .(משתתפים 05)לכל הפחות  לקבוצה ₪155 – הדרכה

 תיאום מראש

http://www.shimur.org/Eilat/
http://www.shimur.org/Eilat/
mailto:museum@eilat.muni.il
mailto:museum@eilat.muni.il
http://www.negev-museum.org.il/
http://www.negev-museum.org.il/
mailto:education@negev-museum.org.il
mailto:education@negev-museum.org.il
http://www.ine-museum.org.il/
http://www.ine-museum.org.il/
mailto:education@negev-museum.org.il
mailto:education@negev-museum.org.il
http://www.sci-park.co.il/
http://www.sci-park.co.il/
mailto:shays@rashi.org.il
mailto:shays@rashi.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555נייד , 5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 בני שמעון
 ירומוזיאון חיל האו קיבוץ חצרים

www.iaf.org.il 

 להזמנות: - כרמלה מרציאנו
08-9907346 
08-9906888 
54-5556455 

iaf.muse@gmail.com 

  בקבוצה.יחיד ל ₪15 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 בני שמעון
 מושב נבטים

 מרכז מורשת יהדות קוצ'ין

www.cochin.org.il 

 מירה אלייה
54-6024055 

cochin1152@gmail.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪11 – עלות כניסה כולל הדרכה
  אורך הסיור כשעה.

 תיאום מראש

  חוף אשקלון
 מרדכי יד קיבוץ

 מוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה"
  )אתרי מורשת בישראל(

www.y-m-museum.co.il/ 

 טובה קרבי
550-2502650 
54-6405555 

tym@yadmor.co.il 

 .ליחיד בקבוצה ₪11 – סיורים מודרכים
  הזהה מתעודאו  זרח ותיקלהצטייד בתעודת איש 

  ולהירשם ברשימת המבקרים.

 תיאום מראש

 עומר

 המוזיאון הפתוח בגן התעשייה עומר

www.omuseums.org.il 

 דיאנה זרחין
054-6610667 

54-5554620 
 08-6492702: פקס

diana-om@zahav.net.il 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪10 – כניסה כולל הדרכה בסיסית

 ₪11 – ל הדרכה מלאה למשך שעה וחציכניסה כול
 המוזיאון סגור בימי ראשון בשבוע

 תיאום מראש

http://www.iaf.org.il/
http://www.iaf.org.il/
mailto:Iaf.muse@gmail.com
mailto:Iaf.muse@gmail.com
http://www.cochin.org.il/
http://www.cochin.org.il/
mailto:cochin1152@gmail.com
mailto:cochin1152@gmail.com
http://www.y-m-museum.co.il/
http://www.y-m-museum.co.il/
mailto:tym@yadmor.co.il
mailto:tym@yadmor.co.il
http://www.omuseums.org.il/
http://www.omuseums.org.il/
mailto:diana-om@zahav.net.il
mailto:diana-om@zahav.net.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555נייד , 5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 רמת הנגב
 קיבוץ רביבים

 הפתוחהמוזיאון  - מצפה רביבים

revivim.kibbutz.org.il/info/mitspabozi/ 

 חנה אוירא
08-6562638 
54-6560545 

Mitzpe.revivim@gmail.com 

 :משתתפים( 15, ולכל היותר 15יות ליחיד בקבוצה )לכל הפחות עלו
 ₪15 – כניסה כולל הדרכה מקומית

 ₪1 תוספת שלב – מורחב סיור
 התשלום במזומן בלבד.

  קיימת אפשרות לשבת ולאכול במקום.

 תיאום מראש

 הנגברמת 
 גוריון-מוזיאון צריף בן קיבוץ שדה בוקר

  )אתרי מורשת בישראל(

www.bgh.org.il/ 

 דנה וקנין
54-6565065 

Zrif.bg@gmail.com 

 .משתתפים( 15ליחיד בקבוצה )לכל הפחות  ₪15 – עלות כניסה
 .ללא תשלום –הדרכה 

 התחדשנו בשלושה חדרי תצוגה חדשים.
  הנכם מוזמנים!

 תיאום מראש

 אתר מוזיאון המים והביטחון שער הנגב
  )אתרי מורשת בישראל(

museum.outsider.co.il 

 זיו קאשי
555-5455500 

 544-0552065 פקס:

outsiderprod@gmail.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪11 – עלות כניסה כולל הדרכה
 .₪555 לכל הפחות – עלות לקבוצה

 תיאום מראש

 

http://revivim.kibbutz.org.il/info/mitspabozi/mitspabozi-001.htm
http://revivim.kibbutz.org.il/info/mitspabozi/mitspabozi-001.htm
mailto:Mitzpe.revivim@gmail.com
mailto:Mitzpe.revivim@gmail.com
http://www.bgh.org.il/Web/He/Hut/Visit/Default.aspx
http://www.bgh.org.il/Web/He/Hut/Visit/Default.aspx
mailto:Zrif.bg@gmail.com
mailto:Zrif.bg@gmail.com
http://museum.outsider.co.il/
http://museum.outsider.co.il/
mailto:outsiderprod@gmail.com
mailto:outsiderprod@gmail.com
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 והשירותים החברתיים., מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 !חגורת בטיחות מצילה חיים
 

 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 יואב
 קיבוץ נגבה

 נגבה הפתוח המוזיאון
  )אתרי מורשת בישראל(

www.negbamuseum.blogspot.co.il 

 מאיר מינדל
555-5565550 

meir_mindel2@walla.com 

 .בקבוצה ליחיד ₪7 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 ירושלים
 מוזיאון אסירי המחתרות

  טחון(י)משרד הב

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
02-6233167 
02-6233166 

 .ללא תשלום – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 מוזיאון אריאל ירושלים
  בית ראשוןבימי  המרכז לתולדות ירושלים
 יד בן צבי

www.ybz.org.il/ 

 מיכל בן משה
50-6046044 

degem@ybz.org.il 

 .ליחיד בקבוצה ₪21 – קולי-עלות כניסה כולל הדרכה וצפייה בחיזיון אור
 .עברית, אנגלית, רוסית בשפות:הדרכה ה

  .עברית או אנגליתבשפות: קולי -החיזיון האור

 תיאום מראש

 ארצות המקרא מוזיאון ירושלים

www.blmj.org 

 דנה
50-5555255 

education@blmj.org 

 .ללא תשלום –כניסה 
 .משתתפים( 53 לכל היותר)לקבוצה  ₪111 – הדרכהעלות 

  וחצי.משך הסיור כשעה 

 אום מראשית

 מוזיאון בית עגנון ירושלים

www.shimur.org/Agnon 

 צדף
50-6946054 

office@agnonhouse.org.il 

 .ליחיד ₪21 – כולל הדרכה קוליתעלות כניסה 

 תיאום מראש

http://www.negbamuseum.blogspot.co.il/
http://www.negbamuseum.blogspot.co.il/
mailto:meir_mindel2@walla.com
mailto:meir_mindel2@walla.com
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.ybz.org.il/
http://www.ybz.org.il/
mailto:degem@ybz.org.il
mailto:degem@ybz.org.il
http://www.blmj.org/
http://www.blmj.org/
mailto:education@blmj.org
mailto:education@blmj.org
http://www.shimur.org/Agnon
http://www.shimur.org/Agnon
mailto:office@agnonhouse.org.il
mailto:office@agnonhouse.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555 , נייד5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 ירושלים
 אתר לאומי - גבעת התחמושת

 הנצחה ממלכתי אתר
  )אתרי מורשת בישראל(

www.g-h.org.il 

 מחלקת הזמנות:
 4, שלוחה 02-5829393

info@g-h.org.il 

 .ללא תשלום – כניסה לאתר
 ליחיד בקבוצה. ₪3 – קולי "הקרב על ירושלים"-מיצג אורעלות 

 .משתתפים 01לקבוצה של  ₪331 – עלות סיור מודרך
 לקבוצה. ₪731 –מי מלחמת ששת הימים הדרכה של לוח נתהזמ עלות

  לשיפוצים. אתר הקרב פתוח כרגיל.המוזיאון סגור 

 תיאום מראש

 ירושלים
 בלומפילד ע"ש המדע מוזיאון

www.mada.org.il 

 אתי ברינד
50-6500465 

ettib@mada.org.il 

 .(משתתפים 23 לכל הפחות) ליחיד בקבוצה ₪21 – עלות כניסה כולל הדרכה
 .ליחיד ₪23 – משתתפים 23-פחות מ המונהלקבוצה 

 .משך הסיור שעה וחצי
  .יש לתאם לפחות שבועיים מראשוכן  20:11-21:51 הפעילות מוגבלת לשעות

 שאום מראית

 ירושלים
 מוזיאון המיסים

ozar.mof.gov.il/museum 

 מירה דרור
50-5249220 
50-6059559 

mira@mof.gov.il 
misim@mof.gov.il 

 .ללא תשלום –כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 מוזיאון הרצל ירושלים

www.herzl.org.il 

 אורית הלפגוט
  (2שלוחה ) 50-6204545

museum@wzo.org.il 

 .ליחיד בקבוצה ₪21 – עלות כניסה כולל הדרכה
 גרמנית.ועברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, אמהרית,  :בשפות ההדרכה

  משתתפים. 11-51לקבוצה של  ₪231 – סיור בהר הרצל בהדרכה מקומית עלות

 תיאום מראש

 מוזיאון וולפסון ירושלים
 היכל שלמה

www.hechalshlomo.org.il 

 שלומית צבאג
50-5445545 

hechalshlomo@gmail.com 

 .ליחיד ₪3 – כניסה עלות
.לקבוצה ₪131 – הדרכהעלות   

 תיאום מראש

http://www.g-h.org.il/
http://www.g-h.org.il/
mailto:info@g-h.org.il
mailto:info@g-h.org.il
http://www.mada.org.il/
http://www.mada.org.il/
mailto:miri@mada.org.il
mailto:miri@mada.org.il
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/index.htm
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/index.htm
mailto:mira@mof.gov.il
mailto:mira@mof.gov.il
mailto:misim@mof.gov.il
mailto:misim@mof.gov.il
http://www.herzl.org.il/
http://www.herzl.org.il/
mailto:museum@wzo.org.il
mailto:museum@wzo.org.il
http://www.hechalshlomo.org.il/
http://www.hechalshlomo.org.il/
mailto:hechalshlomo@gmail.com
mailto:hechalshlomo@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555 , נייד5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מוזיאון חצר הישוב הישן  ירושלים
 קפלן ע"ש יצחק

  )אתרי מורשת בישראל(

oymuseum.datinet.co.il 

 צברי-אורה פיקל
550-0550094 
50-6096245 

Museum-o@015.net.il 

 .ללא תשלום – כניסה
 .(משתתפים 13 לכל הפחות) קבוצהל ₪111 – עלות הדרכה

  של המבקרים לפני הביקור. .עם ת.ז תשמייש להעביר רשימה 

 תיאום מראש

 ירושלים
 מוזיאון יד ושם

www.yadvashem.org 

 איבגי אברהם
 )ממשרד הרווחה(
555-6002206 

AvrahameI@molsa.gov.il 

 ארבע הדרכות חינם  מוזיאוןהיעניק  ,במסגרת חודש האזרח הוותיק
  ,21:11, בשעה בימי ב' (משתתפים 53 )לכל היותרלקבוצות 

 בנובמבר. 11, 12, 20, 7בתאריכים 
 .ליחיד ₪1 – תשלום עבור אזניות שמע

  מר איבגי אברהם ממשרד הרווחה ירכז את ארבע ההזמנות ויאשר כל הזמנה.

 תיאום מראש

 ירושלים
 מוזיאון יהדות איטליה

ijamuseum.org 

 נגה שרצר
50-5665492 

hevraitalia@gmail.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪21 – עלות כניסה
 .(משתתפים 31 )לכל היותר הקבוצל ₪211 – עלות הדרכה

 .יש להציג תעודת אזרח ותיק

 תיאום מראש

 מוזיאון ישראל ירושלים
 "חוויה של זהב"

www.imjnet.org.il 

 אמיליה ויד
50-6954440 

emilia@imj.org.il 

 .ליחיד בקבוצה ₪01 – עלות "חוויה של זהב", תוכנית מיוחדת לגיל הזהב
 .23/21, 17/21, 15/22, 13/22בתאריכים:  ,21:11-25:51בין  ד',בימי התוכנית 

  הפעילות מתקיימת במהלך כל השנה למעט בחודשים אוגוסט וספטמבר.

 תיאום מראש

http://oymuseum.datinet.co.il/
http://oymuseum.datinet.co.il/
mailto:Museum-o@015.net.il
mailto:Museum-o@015.net.il
http://www.yadvashem.org/
http://www.yadvashem.org/
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://ijamuseum.org/he/
http://ijamuseum.org/he/
mailto:hevraitalia@gmail.com
mailto:hevraitalia@gmail.com
http://www.imjnet.org.il/
http://www.imjnet.org.il/
mailto:emilia@imj.org.il
mailto:emilia@imj.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555 , נייד5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 ירושלים

 מוזיאון מגדל דוד
 המוזיאון לתולדות ירושלים

www.towerofdavid.org.il 

 לתיאום קבוצות לחיזיון הלילי:
 ברכה מרק

50-6065209 
bracha@tod.org.il 

 הדרכה: לתיאום
 איה ספירו

50-6065209 
aya@tod.org.il 

 עליות:
 ליחיד בקבוצה. ₪21 – כניסה

 ליחיד בקבוצה. ₪01 – חיזיון הלילי
 ליחיד בקבוצה. ₪31 – משולב: כניסה + חיזיון ליליכרטיס 

 .משתתפים( 11 לכל הפחותלקבוצה ) ₪131 – הדרכה
 .תיוילושאר הפעל 31% של הנחה מוזיאוןיעניק ה האזרח הוותיקבמהלך חודש 

 ."ירושלים בעיני צלמיה – הצלמים"כניסה כולל גם ביקור בתערוכת כרטיס 
 .יש להציג תעודת אזרח ותיק

 תיאום מראש

 ירושלים
 מוזיאון מכון המקדש

www.temple.org.il 

 (1שלוחה ) -606050502

office@temple.org.il 

 כולל הדרכה: עלות כניסה
 ₪13 – משתתפים 23 המונה לכל הפחותבקבוצה  יחידל

 ₪53 – משתתפים 23-פחות מ המונהבקבוצה  ליחיד

 תיאום מראש

 מוזיאון מרכז מורשת מנחם בגין ירושלים
  )אתרי מורשת בישראל(

www.begincenter.org.il 

 50-5650544הזמנות:  
 50-5650505מוקד:  

dafnas@begincenter.org.il 

 ליחיד בקבוצה. ₪25 – כניסה כולל הדרכה + מיצג אור קולי
 תרגום סימולטני לשפות: צרפתית, רוסית, ספרדית, אנגלית וערבית.

  ולמלון המלך דוד.ניתן לקיים סיורים, בתיאום מראש, לתחנת הרכבת הישנה 

 תיאום מראש

 ירושלים
 מוזיאון מרתף השואה

www.mountzioninfo.com 

 צילה
50-6945455 
50-6946404 

martefhashoa@gmail.com 

 .ליחיד ₪21 – עלות כניסה
 .ללא תוספת עלות – אפשרות לסיור מודרך

 תיאום מראש

http://www.towerofdavid.org.il/
http://www.towerofdavid.org.il/
mailto:bracha@tod.org.il
mailto:bracha@tod.org.il
mailto:aya@tod.org.il
mailto:aya@tod.org.il
http://www.temple.org.il/
http://www.temple.org.il/
mailto:office@temple.org.il
mailto:office@temple.org.il
http://www.begincenter.org.il/
http://www.begincenter.org.il/
mailto:dafnas@begincenter.org.il
mailto:dafnas@begincenter.org.il
http://www.mountzioninfo.com/#!-/c96w
http://www.mountzioninfo.com/#!-/c96w
mailto:martefhashoa@gmail.com
mailto:martefhashoa@gmail.com


 

 ירושלים והסביבהמחוז  -מוזיאונים 

 
 

211 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד:  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL מייל: 6002206-555 , נייד5545005-50טל 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 ירושלים
 מעלית הזמן

 טרמינל מסעות רב חושיים

www.time-elevator-jerusalem.co.il 

 איבגי אברהם
50-6954206 
555-6002206 

AvrahameI@molsa.gov.il 

 דורית פחימה
50-6004244 

maalit1@terminal-jerusalem.co.il 

 .(משתתפים 11 לכל הפחות) ליחיד בקבוצהכולל מע"מ  ₪11 – עלות כניסה
 התשלום במזומן ביום ההגעה.

 יש להתייחס להוראות בטיחות האתר.
 יש להצטייד באישור כניסה מטעם איבגי אברהם ממשרד הרווחה.

 תיאום מראש

 אדומים מעלה

 מוזיאון הצייר משה קסטל

www.castelmuseum.co.il 

 ענת אוראל ילון
50-5259555 

anatycastel@bezeqint.net 

 עלויות:
 .ליחיד ₪21 – כניסה למוזיאון
 .במחיר זה 2+2 – ותיקוהטבה לחודש האזרח ה

 .(משתתפים 31 )לכל היותרלקבוצה  ₪011 – הדרכה
 .ותיק אזרחג תעודת יהציש ל

 תיאום מראש

 

http://www.time-elevator-jerusalem.co.il/
http://www.time-elevator-jerusalem.co.il/
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
mailto:maalit1@terminal-jerusalem.co.il
mailto:maalit1@terminal-jerusalem.co.il
http://www.castelmuseum.co.il/
http://www.castelmuseum.co.il/
mailto:anatycastel@bezeqint.net
mailto:anatycastel@bezeqint.net


 

 מחוז תל אביב והמרכז -מוזיאונים 

 
 

721 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 נהג, שמור מרחק!
 

 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מרכז מורשת יהדות בבל אור יהודה

www.bjhc.org.il/ 

 איילת שמש
  (3)שלוחה  52-5229034

guidance@babylonjewry.org.il 

 .(משתתפים 71 לכל הפחותבקבוצה ) ליחיד ₪71 –כניסה כולל הדרכה 
 .+ נכד חינם לאזרח ותיק ₪71 –י אחר הצהריים בימי שלישעלות 

 תיאום מראש

 מוזיאון בית זיכרון לשואה ולגבורה אריאל

www.go.ariel.muni.il/memorial 

 אירנה וודיסלבסקי
52-9565655 

  כולל הדרכה ללא תשלום. כניסה

 תיאום מראש

 חבל יבנה
 מושב ניר גלים

 יד לעד
 בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה

www.beit-haedut.org.il 

 גליה
54-4520220 

  (2)שלוחה  54-4564036

galia@beit-haedut.org.il 

 ,"בית הזכוכית"אינטראקטיבי סיור מודרך במוזיאון וצפייה במיצג  עלות
 סיפור ההצלה הייחודי של יהודי בודפשט בשלהי המלחמהאודות 

 .משתתפים( 21 )לכל הפחות וצהליחיד בקב ₪71 –

 תיאום מראש

 מודיעיןחבל 
כפר הנוער בן 

 שמן

 :כפר הנוער בן שמן – מוזיאונים

 לתולדות בן שמן והציונות מעשית מוזיאתר 

 מרכז לאומנויות לאה מיכלסון 

  ארכיון ע"ש ריכרד לוינסון -מרכז לתיעוד 

 סיפורו של מקום 

www.shimur.org/BenShemen/ 

 שוקי שוקרון
550-2609655 

benshemen1927@gmail.com 

 .לקבוצה ₪111 –עלות הסיור בארבעת המוזיאונים 
  משך הסיור כשעה.

 תיאום מראש

 חולון
 רכב ההיסטורי של אגדמרכז ה

www.egged.co.il/ היסטורי-מרכז  

 נח סלוצקי
 52-9600266טלפון: 
 52-9600260פקס: 

tamib@egged.co.il 
Museum_Egged@Egged.co.il 

 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 תיאום מראש

http://www.bjhc.org.il/
http://www.bjhc.org.il/
mailto:guidance@babylonjewry.org.il
mailto:guidance@babylonjewry.org.il
http://www.go.ariel.muni.il/memorial
http://www.go.ariel.muni.il/memorial
http://www.beit-haedut.org.il/
http://www.beit-haedut.org.il/
mailto:galia@beit-haedut.org.il
mailto:galia@beit-haedut.org.il
http://www.shimur.org/BenShemen/
http://www.shimur.org/BenShemen/
mailto:benshemen1927@gmail.com
mailto:benshemen1927@gmail.com
http://www.egged.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99.aspx
mailto:tamib@egged.co.il
mailto:tamib@egged.co.il
mailto:Museum_Egged@Egged.co.il
mailto:Museum_Egged@Egged.co.il


 

 תל אביב והמרכזמחוז  -מוזיאונים 

 
 

721 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מוזיאון חוסמסה חולון
  מורשת בישראל()אתרי 

www.holonet.co.il/museum 

 רינה קלימוביצקי
52-5555005 

edu-mus@holonet.org.il 

 משתתפים( 71)לכל הפחות  ליחיד בקבוצה ₪71 –עלות סיור 
  משך ההדרכה כשעה.

 תיאום מראש

 הארכיון והמוזיאון לתולדות חולון חולון
  )אתרי מורשת בישראל(

www.holonet.co.il/museum 

 רינה קלימוביצקי
52-5555005 

edu-mus@holonet.org.il 

 משתתפים( 71ליחיד בקבוצה )לכל הפחות  ₪1 –עלות סיור 
 ללא תשלום. –כניסה ליחידים 

 משך ההדרכה כשעה.

 תיאום מראש

 מוזיאון ארכיאולוגי היסטורי כפר סבא  כפר סבא

www.kfar-saba-museum.org 

 אורית צוף
59-360546364 

oritt@ksaba.co.il 

 לקבוצה. ₪111 – עלות כניסה כולל הדרכה בת שעתיים
 חים הוותיקים יינתן ביקור ללא תשלום במגדל המים.לציבור האזר

 תיאום מראש

 לוד
  מוזיאון למורשת עדות ישראל

 למחקרי ספרות ומכון הברמן

museum.zapages.co.il/ 

 אלבינה רוזנפלד
08-9241160 

haberman@012.net.il 

  ליחיד בקבוצה. ₪1 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 מוזיאון הרב מוהליבר מזכרת בתיה

www.midrasha-m-b.org.il 

 עירית
550-4995046 
54-9205520 

 רעות
550-4995004 

midrasha.mb@gmail.com 

סיור בן שעתיים המלווה בהצגות רחוב ובמיצג +  עלות כניסה כולל הדרכה
 .משתתפים( 11)לכל היותר לקבוצה  ₪111 – אור קולי

  הסיור נגיש גם למתקשים בהליכה.

 תיאום מראש

 המרכז לתולדות העיר – מוזיאון העיר נתניה נתניה

www.shimur.org/netanya-city 
 netanya.museumבפייסבוק: 

 מנהלת -אפל  חווה
 שירה יששכר
59-4405505 

museum.netanya@gmail.com 

 .ליחיד ₪71 –עלות כניסה 
 .לקבוצה ₪311 – עלות כניסה כולל סיור מודרך

  משתתפים. 31לכל היותר ו משתתפים 71לכל הפחות  מונהקבוצה 

 תיאום מראש

https://www.holonet.co.il/museum
https://www.holonet.co.il/museum
mailto:edu-mus@holonet.org.il
mailto:edu-mus@holonet.org.il
https://www.holonet.co.il/museum
https://www.holonet.co.il/museum
mailto:edu-mus@holonet.org.il
mailto:edu-mus@holonet.org.il
http://www.kfar-saba-museum.org/
http://www.kfar-saba-museum.org/
mailto:oritt@ksaba.co.il
mailto:oritt@ksaba.co.il
http://museum.zapages.co.il/
http://museum.zapages.co.il/
mailto:haberman@012.net.il
mailto:haberman@012.net.il
http://www.midrasha-m-b.org.il/
http://www.midrasha-m-b.org.il/
mailto:midrasha.mb@gmail.com
mailto:midrasha.mb@gmail.com
http://www.shimur.org/netanya-city/
http://www.shimur.org/netanya-city/
http://www.facebook.com/netanya.museum
mailto:museum.netanya@gmail.com
mailto:museum.netanya@gmail.com


 

 תל אביב והמרכזמחוז  -מוזיאונים 

 
 

721 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 עמק חפר
 אביחילמושב 

 מוזיאון בית הגדודים
  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
59-4400060 

  ללא תשלום. – כולל הדרכה כניסה

 תיאום מראש

 עמק חפר
 קיבוץ גבעת
 חיים איחוד

 בית טרזין

www.bterezin.org.il 

 יפת-ג'ני האוג
04-6369515 

info@bterezin.org.il 

 .משתתפים( 31 ליחיד בקבוצה )לכל היותר ₪71 – כניסה כולל הדרכה עלות

 תאום מראש

 מוזיאון האדם והסביבה פתח תקוה

www.adamsviva-pt.org.il 

 דוידה שפיר
52-9046955 

hadraha@ptikva.org.il 

 .(משתתפים 21לכל הפחות ליחיד בקבוצה ) ₪6 –עלות כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 לבניםבית יד מוזיאון  פתח תקווה
 (קרית המוזיאונים)

www.petah-tikva.muni.il/yad_lebanim  

 אריאלה
52-9046250 

arielak@ptikva.org.il 

 .(משתתפים 21בקבוצה )לכל הפחות ליחיד  ₪1 – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 מוזיאון פתח תקווה לאומנות פתח תקווה
 (קרית המוזיאונים)

www.petachtikvamuseum.com 

 אריאלה
52-9046250 

arielak@ptikva.org.il 

 .(משתתפים 21)לכל הפחות  ליחיד בקבוצה ₪1 – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 מוזיאון ראשונים פתח תקווה
 (קרית המוזיאונים)

/www.shimur.org/PetachTikva 

 אריאלה
52-9046250 

arielak@ptikva.org.il 

 .(משתתפים 21ליחיד בקבוצה )לכל הפחות  ₪1 –כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.bterezin.org.il/
http://www.bterezin.org.il/
mailto:info@bterezin.org.il
mailto:info@bterezin.org.il
http://www.adamsviva-pt.org.il/
http://www.adamsviva-pt.org.il/
mailto:hadraha@ptikva.org.il
mailto:hadraha@ptikva.org.il
http://www.petah-tikva.muni.il/minal_tarbut/Pages/yad_lebanim.aspx
http://www.petah-tikva.muni.il/minal_tarbut/Pages/yad_lebanim.aspx
mailto:arielak@ptikva.org.il
mailto:arielak@ptikva.org.il
http://www.petachtikvamuseum.com/
http://www.petachtikvamuseum.com/
mailto:arielak@ptikva.org.il
mailto:arielak@ptikva.org.il
http://www.shimur.org/PetachTikva/
http://www.shimur.org/PetachTikva/
mailto:arielak@ptikva.org.il
mailto:arielak@ptikva.org.il


 

 תל אביב והמרכזמחוז  -מוזיאונים 

 
 

731 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 ראשון לציון
 מוזיאון ראשון לציון

  )אתרי מורשת בישראל(

www.rishonlezion-museum.org.il 

 ציפי גוזז
52-9594466 

 אלדר חדש
03-9598890 

gozez@gmail.com 

 .ליחיד בקבוצה ₪71 – כניסה כולל הדרכה
 (מתוקף חוק אזרח ותיק)

 תיאום מראש

 מוזיאון הפרדסנות ע"ש מינקוב רחובות
  )אתרי מורשת בישראל(

www.shimur.org/Minkov/ 

54-9069693 

pardes@shimur.org.il 

  .(משתתפים 31)לכל הפחות  ליחיד בקבוצה ₪71 – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 רחובות

 מוזיאון מכון איילון
  שראל()אתרי מורשת בי

www.shimur.org/Ayalon-institute 

 נגה בן ארי
54-9056550 

noga@shimur.org.il 

 במהלך חודש האזרח הוותיק יעניק מכון איילון כניסה חינם 
 .קבוצה אחת לשבוע –משתתפים  41קבוצות בנות  4-ל

 !כל הקודם זוכה
 איבגי אברהם ממשרד הרווחה. יש להצטייד באישור כניסה מטעם

 50-5545005בטל: 
 555-6002206 בנייד:

 AvrahameI@molsa.gov.ilבמייל: 

 תיאום מראש

 בית הצייר אהרון כהנא רמת גן
  )מוזיאוני עיריית רמת גן(

www.ramat-gan.muni.il/ כהנא-בית  

 קרן דלח
 מנהלת מחלקת ההדרכה

52-3562500 

miakeren@bezeqint.net 

 ללא תשלום. – כניסה
 .משתתפים( 71)לכל הפחות קבוצה ל ₪711 – עלות הדרכה

 .משך ההדרכה כשעה וחצי

 תיאום מראש

http://www.rishonlezion-museum.org.il/
http://www.rishonlezion-museum.org.il/
mailto:gozez@gmail.com
mailto:gozez@gmail.com
http://www.shimur.org/Minkov/
http://www.shimur.org/Minkov/
mailto:pardes@shimur.org.il
mailto:pardes@shimur.org.il
http://www.shimur.org/Ayalon-institute
http://www.shimur.org/Ayalon-institute
mailto:noga@shimur.org.il
mailto:noga@shimur.org.il
http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90/default.htm
mailto:miakeren@bezeqint.net
mailto:miakeren@bezeqint.net


 

 תל אביב והמרכזמחוז  -מוזיאונים 

 
 

737 

 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 רמת גן
 מוזיאון בית הראשונים ע"ש אברהם קריניצי

  )אתרי מורשת בישראל(

www.tm-it.co.il/krinizi-ramat-gan 

 רכזת הדרכה-הגר אסף

52-6329555 

Beit-krinitzi@ramat-gan.org.il 

 .ללא תשלום – לבודדים ללא הדרכה כניסה
 (.משתתפים 41)לכל היותר קבוצה ל ₪211 – מודרך במוזיאון כולל סרטסיור 

 .(משתתפים 41 עד)לקבוצה  ₪411 –סיור מודרך בעיר 
 משך כל סיור כשעתיים.

 תיאום מראש

 פורטובית רפ רמת גן
  )מוזיאוני עיריית רמת גן(

www.ramat-gan.muni.il/ רפופורט-בית  

 קרן דלח
 מנהלת מחלקת ההדרכה

52-3562500 

miakeren@bezeqint.net 

 ללא תשלום. – כניסה
 .משתתפים( 71לקבוצה )לכל הפחות  ₪711 – עלות הדרכה

  משך ההדרכה כשעה וחצי.

 תיאום מראש

 הגלריה לפיסול ע"ש יוסף קונסטנט רמת גן
  )מוזיאוני עיריית רמת גן(

www.ramat-gan.muni.il/ לפיסול-הגלריה  

 דלחקרן 
 מנהלת מחלקת ההדרכה

52-3562500 

miakeren@bezeqint.net 

 ללא תשלום. – כניסה
 .משתתפים( 71לקבוצה )לכל הפחות  ₪711 – עלות הדרכה

  משך ההדרכה כשעה וחצי.

 תיאום מראש

 המוזיאון לאמנות המזרח הרחוק רמת גן
  )מוזיאוני עיריית רמת גן(

www.ramat-gan.muni.il רחוק/-מזרח-נותאמ  

 דלחקרן 
 מנהלת מחלקת ההדרכה

52-3562500 

miakeren@bezeqint.net 

 ללא תשלום. – כניסה
 .משתתפים( 71לקבוצה )לכל הפחות  ₪711 – עלות הדרכה

  משך ההדרכה כשעה וחצי.

 תיאום מראש

  רוזן ע"ש חנן המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
  )ע"ר(

www.m-i-a.co.il 

 דלחקרן 
 מנהלת מחלקת ההדרכה

52-3562500 

miakeren@bezeqint.net 

 ללא תשלום. – כניסה
 .משתתפים( 71לקבוצה )לכל הפחות  ₪711 – עלות הדרכה

  משך ההדרכה כשעה וחצי.

 תיאום מראש

http://www.tm-it.co.il/krinizi-ramat-gan
http://www.tm-it.co.il/krinizi-ramat-gan
mailto:Beit-krinitzi@ramat-gan.org.il
mailto:Beit-krinitzi@ramat-gan.org.il
http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98/default.htm
mailto:miakeren@bezeqint.net
mailto:miakeren@bezeqint.net
http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9C+%D7%A2%D7%A9+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98/default.htm
mailto:miakeren@bezeqint.net
mailto:miakeren@bezeqint.net
http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97+%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%A2%D7%A9+%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C+%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%99/default.htm
mailto:miakeren@bezeqint.net
mailto:miakeren@bezeqint.net
http://www.m-i-a.co.il/
http://www.m-i-a.co.il/
mailto:miakeren@bezeqint.net
mailto:miakeren@bezeqint.net
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 המוזיאון לאמנות רוסית רמת גן
  )מוזיאוני עיריית רמת גן(

www.ramat-gan.muni.il/ רוסית-אמנות  

 דלחקרן 
 מנהלת מחלקת ההדרכה

52-3562500 

miakeren@bezeqint.net 

 ללא תשלום. – כניסה
 .משתתפים( 71לקבוצה )לכל הפחות  ₪711 – עלות הדרכה

  משך ההדרכה כשעה וחצי.

 תיאום מראש

 רמת גן
 האדם והחי מוזיאון

www.adamvechai.org.il 

 אפרת קרן
52-6265565 

musdorit@012.net.il 

 ללא תשלום. -כניסה 
 , למשך שעתיים וחצי ,מגוון נושאיםש "בוקר של טבע" בעלות מפג

 ליחיד בקבוצה. ₪71 – כולל קפה ומאפה
 .ללא תשלום סיור מודרךתינתן  77:11בשעה  21/77/76-ו 6/77/76 בשבתות

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מוזיאון אילנה גור

www.ilanagoormuseum.org 

 רחל ויזמן
552-2205066 
52-6423636 

rwgoor@gmail.com 

 ה,-א בימים 7+7 הנחה של מוזיאוןהיעניק , האזרח הוותיקבמהלך חודש 
 .בסופי שבוע 7+7בהנחה של הצטרפות לסיור מודרך  וכן

 .ותיקיש להציג תעודת אזרח 

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 

  מוז"א() מוזיאון ארץ ישראל

www.eretzmuseum.org.il 

 מרכז ההזמנות
52-3055365605630 

 שירי מאירזון
03-7455761 
052-3315571 

shirim@eretzmuseum.org.il 

 .משתתפים( 21 )לכל הפחותליחיד בקבוצה  ₪21 – סיור מודרךעלות 
 .משך הסיור כשעה וחצי

 ליחיד. ₪71 – וספת מופע בפלנטריוםעלות ה
 .ניתן לכלול בסיור גם את התערוכות המתחלפות

  .תיקים במהלך כל השנהומוז"א מציע הטבות לקבוצות אזרחים 

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מוזיאון בית ביאליק

beithair.org/about/bialikh 

 הדר מימון ויליגר
52-5052052 

mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il 

 .)אין צורך בתיאום מראש( ליחיד ₪71 – עלות כניסה
 .ליחיד בקבוצה ₪71 – הדרכה+  סהעלות כני

  )מתוקף חוק אזרח ותיק(

 תיאום מראש

http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA+%D7%A2%D7%A9+%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C+%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94+%D7%A6%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F/default.htm
mailto:miakeren@bezeqint.net
mailto:miakeren@bezeqint.net
http://www.adamvechai.org.il/
http://www.adamvechai.org.il/
mailto:musdorit@012.net.il
mailto:musdorit@012.net.il
http://www.ilanagoormuseum.org/
http://www.ilanagoormuseum.org/
mailto:rwgoor@gmail.com
mailto:rwgoor@gmail.com
http://www.eretzmuseum.org.il/
http://www.eretzmuseum.org.il/
mailto:שירי%20מאירזון%20%3cshirim@eretzmuseum.org.il%3e
mailto:שירי%20מאירזון%20%3cshirim@eretzmuseum.org.il%3e
http://beithair.org/about/bialikh
http://beithair.org/about/bialikh
mailto:mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מוזיאון בית בן גוריון יפו -אביב תל 
  בישראל()אתרי מורשת 

www.bg-house.org 

 עדי
52-5006565 

info@bg-house.org 

  ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 בית העירמוזיאון 

www.beithair.org 

 הדר מימון ויליגר
52-5052052 

mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il 

 .בתיאום מראש(יחיד )אין צורך ל ₪71 – עלות כניסה
 ליחיד בקבוצה. ₪71 – הדרכה+  עלות כניסה

  ) מתוקף חוק אזרח ותיק(

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מוזיאון העם היהודי - בית התפוצות

www.bh.org.il 

 רונית בן בסט
52-3053450 

 טובה לשם
52-3053950 

tova@bh.org.il 

 :משתתפים( 71)לכל הפחות  עלויות ליחיד בקבוצה
 ₪22 – כניסה לתצוגת הקבע ולתערוכות המתחלפות

 ₪21 – סיור מודרך
 ₪31 – סדנה+  סיור למשך שלוש שעות

 תיאום מראש

 באובית יוסף  יפו -אביב תל 

www.josephbau.org 

 צלילה והדסה באו
550-0060325 

josephbau@hotmail.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪21 – סיור מודרך כולל מופעעלות 

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מוזיאון בית ראובן

www.rubinmuseum.org.il 

 שירה נפתלי
 מנהלת התכניות החינוכיות

 1שלוחה  52-5055966
shiranaf@rubinmuseum.org.il 

 ציפי אדר
tzipyad@rubinmuseum.org.il 

 .משתתפים( 21ליחיד בקבוצה )לכל הפחות  ₪72 – סיור מודרךעלות 
 .7+7 המוזיאון הנחה לבודדים שליעניק חודש האזרח הוותיק  במהלך

 תיאום מראש

http://www.bg-house.org/
http://www.bg-house.org/
mailto:info@bg-house.org
mailto:info@bg-house.org
http://www.beithair.org/
http://www.beithair.org/
mailto:mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il
http://www.bh.org.il/he/default.aspx
http://www.bh.org.il/he/default.aspx
mailto:tova@bh.org.il
mailto:tova@bh.org.il
http://www.josephbau.org/
http://www.josephbau.org/
mailto:josephbau@hotmail.com
mailto:josephbau@hotmail.com
http://www.rubinmuseum.org.il/he/home/a/main/
http://www.rubinmuseum.org.il/he/home/a/main/
mailto:shiranaf@rubinmuseum.org.il
mailto:shiranaf@rubinmuseum.org.il
mailto:tzipyad@rubinmuseum.org.il
mailto:tzipyad@rubinmuseum.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל יפו -אביב תל 
  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
52-5630962 

  ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מוזיאון האצ"ל

  הביטחון()משרד 

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
52-5040556 

  ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 מוזיאון האצ"ל בתש"ח  יפו -אביב תל 
 ע"ש עמיחי פאגלין "גידי"

  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
52-5633645 
52-5630500 

  ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 מוזיאון ההגנה ע"ש אליהו גולומב יפו -אביב תל 
  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
52-5655459 

  ללא תשלום. –כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מרכז יצחק רבין

 אנטבהתערוכת מבצע והמוזיאון הישראלי 

www.rabincenter.org.il 

 מחלקת הזמנות:
52-3052254 

0545* 

 לתיאום קבוצות ושת"פ:
 דנה שפילמן

550-5022365 
danas@rabincenter.org.il 

 ליחיד בקבוצה:סיור במוזיאון הישראלי או לתערוכת אנטבה לעלויות 
 ₪71 – בליווי אוזניות שמע ,ג'ביום 

 ₪21 – בשאר ימי השבוע
 משתתפים. 71ההדרכה לקבוצות המונות לכל הפחות 

 תיאום מראש

 מוזיאון הפלמ"ח יפו -אביב תל 
  )משרד הביטחון(

info.palmach.org.il 

 תיאום ביקורים:
03-5459800 

 ללא תשלום. –כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx
http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx
mailto:danas@rabincenter.org.il
mailto:danas@rabincenter.org.il
http://info.palmach.org.il/
http://info.palmach.org.il/
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 בישראל ן ז'בוטינסקיכומ יפו -אביב תל 
  )אתרי מורשת בישראל(

www.jabotinsky.org 

 משה שטרית
52-5043205 

office@jabotinsky.org 
moshes@jabotinsky.org 

 ללא תשלום. – כניסה
 .ללא תשלום –( משתתפים 71 לכל הפחות)לקבוצות  הדרכה

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן )"יאיר"(

  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
52-6405044 
52-6423540 

 ללא תשלום. – כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 נחום גוטמן לאמנותמוזיאון 

www.gutmanmuseum.co.il 

 רותם רוף
 מחלקת חינוך

  (660)שלוחה  52-5666935

nahum@gutmanmuseum.co.il 

 משתתפים(: 21עלויות ליחיד בקבוצה )לכל הפחות 
 ₪71 – כניסה

 ₪71 – סיור מודרך במוזיאון
 ₪71 – סיור מודרך בשכונת נווה צדק

 תיאום מראש

 יפו -אביב תל 
 "מועצת העם ומנהלתה" מרכז חינוכי ומוזיאון

www.greenwin.kkl.org.il/ קק"ל-בית-מוזיאון  

 ד"ר אריה בן
52-5066650 

ArieB@kkl.org.il 

 הדרכה ליחיד בקבוצה:עלות כניסה כולל 
 ₪1 –+ צפייה בחיזיון אור קולי 
 ₪1 –+ צפייה בשני חזיונות 

 (מדריך ומלווה פטורים מתשלום) .התשלום במזומן או בהמחאה במקום בלבד
 .שיפועים וללאהבנין אינו נגיש, ללא מעלית 

 תיאום מראש

 

http://www.jabotinsky.org/
http://www.jabotinsky.org/
mailto:office@jabotinsky.org
mailto:office@jabotinsky.org
mailto:moshes@jabotinsky.org
mailto:moshes@jabotinsky.org
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.gutmanmuseum.co.il/
http://www.gutmanmuseum.co.il/
mailto:nahum@gutmanmuseum.co.il
mailto:nahum@gutmanmuseum.co.il
http://www.greenwin.kkl.org.il/aboutus/kkl_birthday/museum/
mailto:ArieB@kkl.org.il
mailto:ArieB@kkl.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 !האט ותן זכות קדימהנהג, 
 

 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 בנימינה
 תחנת הנוטרים

www.binyamina.org/ 

 לב מרגרט
555-5509055 

margaretl@walla.co.il 

 אביבה פליס
555-4266665 

rishunim@binyamina.org 

 (.משתתפים 55 )לכל היותרלקבוצה  ₪651 –כניסה כולל הדרכה עלות 
 ₪8 –משתתף נוסף  עלות כל

 תיאום מראש

 מוזיאון שוני בנימינה

www.kkl.org.il/ שוני-מוזיאון  

 אציק שמחון
04-6389730 
052-8330177 

itziksimhon68@gmail.com 

  .ליחיד בקבוצה ₪5 –עלות כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 גליל עליון
 גן התעשיה

 חי תל

 מוזיאון הפתוח לצילום
 גן התעשייה

www.omuseums.org.il 

 מזרחי-גלית קוסובסקי
50-6456159 

galit3@omuseums.org.il 

 ללא תשלום. –כניסה 
 .משתתפים( 51קבוצה )לכל הפחות ליחיד ב ₪51 –עלות הדרכה 

 יש להציג תעודת אזרח ותיק.
  המוזיאון סגור בימי ראשון בשבוע.

 תיאום מראש

 גליל עליון
 קיבוץ ברעם

 מוזיאון בר דוד לאומנות ויודאיקה

www.bardavid-museum.org.il/ 

 יערה
550-6502626 
50-6944095 

bar-david.info@baram.biz 

 ליחיד בקבוצה. ₪63 –עלות כניסה 
 .₪651בעלות הדרכה ה – משתתפים 51-קבוצה המונה פחות מ

 ההדרכה תינתן בחינם. –ומעלה  משתתפים 51קבוצה המונה 

 תיאום מראש

 גליל עליון
 מוזיאון בית אוסישקין קיבוץ דן

www.datinet.co.il/1/usishkin/ 

 תיאום ביקורים:
50-6905150 
50-6955152 

ussishkin@spni.org.il 

 .משתתפים( 55)לכל הפחות  ליחיד בקבוצה ₪5.5 – הדרכהעלות כניסה כולל 
 .אזרח ותיק חוקמתוקף ההנחה 

  .יש להציג תעודת אזרח ותיק ורשימת תעודות זהות

 תיאום מראש

http://www.binyamina.org/
http://www.binyamina.org/
mailto:margaretl@walla.co.il
mailto:margaretl@walla.co.il
mailto:rishunim@binyamina.org
mailto:rishunim@binyamina.org
http://www.kkl.org.il/forestsearch/jabotinsky_shuni_park.aspx
mailto:itziksimhon68@gmail.com
mailto:itziksimhon68@gmail.com
http://www.omuseums.org.il/
http://www.omuseums.org.il/
mailto:galit3@omuseums.org.il
mailto:galit3@omuseums.org.il
http://www.bardavid-museum.org.il/
http://www.bardavid-museum.org.il/
mailto:bar-david.info@baram.biz
mailto:bar-david.info@baram.biz
http://www.datinet.co.il/1/usishkin/
http://www.datinet.co.il/1/usishkin/
mailto:ussishkin@spni.org.il
mailto:ussishkin@spni.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 גליל עליון
 כפר גלעדי קיבוץ

 
 מוזיאון השומר

  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
50-6905565 

  כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 תיאום מראש

 גליל עליון
 מעיין ברוך קיבוץ

 האדם הקדמוןמוזיאון 

www.ugmp.co.il 

 יעל אבוקרט קליין
50-6950604 
550-6255141 

hakadmon@gmail.com 

  .משתתפים( 51 לכל הפחות) ליחיד בקבוצה ₪5 –עלות כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 גליל עליון
 תל חי

 חצר תל חי מוזיאון

www.hatser-telhai.org.il 

 חגית פרידמן
50-6955222 

telhai@galil-elion.org.il 

  .משתתפים( 01)לכל הפחות  ליחיד בקבוצה ₪5 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 גליל תחתון
 צומת גולני

 
 מוזיאון חטיבת גולני
 אתר הנצחה וזיכרון

www.golani.co.il 

 לימור
50-6161055 

golani48@barak.net.il 

  ליחיד בקבוצה. ₪5 –ניסה כולל הדרכה עלות כ

 תיאום  מראש

 זכרון יעקב
 בית אהרונסון מוזיאון ניל"י

www.nili-museum.org.il 

 אסתר דקל
50-6295505 

nili-arc@nili-museum.org.il 

כרטיסים ללא  611מוזיאון בית אהרונסון יעניק במהלך חודש האזרח הותיק 
 תשלום.

  כל הקודם זוכה!

 תיאום מראש

 מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקב
 ע"ש משה ושרה אריזון

www.museon1.datinet.co.il 

 רחלי
50-6090111 

museum@zy1882.co.il 

 .ליחיד בקבוצה ₪65 – כניסה כולל הדרכה
  .משתתפים 51ולכל היותר משתתפים,  51לכל הפחות קבוצה מונה 

 תיאום מראש

http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.ugmp.co.il/
http://www.ugmp.co.il/
mailto:hakadmon@gmail.com
mailto:hakadmon@gmail.com
http://www.hatser-telhai.org.il/
http://www.hatser-telhai.org.il/
mailto:telhai@galil-elion.org.il
mailto:telhai@galil-elion.org.il
http://www.golani.co.il/
http://www.golani.co.il/
mailto:golani48@barak.net.il
mailto:golani48@barak.net.il
http://www.nili-museum.org.il/
http://www.nili-museum.org.il/
mailto:nili-arc@nili-museum.org.il
mailto:nili-arc@nili-museum.org.il
http://www.museon1.datinet.co.il/
http://www.museon1.datinet.co.il/
mailto:museum@zy1882.co.il
mailto:museum@zy1882.co.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 החאן חדרהמוזיאון  חדרה
  )אתרי מורשת בישראל(

www.shimur.org/Khan/ 

 בתי תורג'מן
 04-6324562או  50-6200225

 לבדוק את הפרסום עם הגוף!צריך 
khanhadera@013.net.il 

khmuseumedu@gmail.com 

 .(משתתפים 65)לכל הפחות  ליחיד בקבוצה ₪5 – עלות כניסה כולל הדרכה
 .30/10/2016-04/11/2016 הפעילות מוגבלת לתאריכים

  שמות + מס' ת.ז. יש להצטייד ברשימה של

 תיאום מראש

 חוף הכרמל
 כפר האמנים

 עין הוד
 עין הוד - ינקו דאדא מוזיאון

www.jancodada.co.il 

 ניצן שובל
 50-9400255טל: 

 50-9402550פקס: 

dadamus2@bezeqint.net 

 לאזרח ותיק + ילד ₪01 – עלות כניסה כולל הדרכה במעבדאדא
 ₪55 – כל משתתף נוסף

 .הפעילות מתקיימת רק בימי שבת
  יש להציג תעודת אזרח ותיק.

 תיאום מראש

 חוף הכרמל
 נחשולים

 מוזיאון המזגגה

www.mizgaga.com 

 עדי
 50-6295955טל: 

 50-6090151פקס: 

ronisros@gmail.com 

  .ליחיד בקבוצה ₪61 – עלות כניסה כולל הדרכה

 תיאום מראש

 חיפה
 וחיל הים מוזיאון ההעפלה

 ע"ש דוד הכהן
  ן(טחוימשרד הב)

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
50-4526009 

 ללא תשלום. – כולל הדרכהכניסה 

 תיאום מראש

 המוזיאון הימי הלאומי חיפה
  )מוזיאוני עיריית חיפה(

www.hms.org.il 

 אום ביקורים:ית
50-9555900 

education@hms.org.il 

 ללא תשלום. – ליחידים ולקבוצותכניסה 
 ליחיד בקבוצה. ₪65 –עלות הדרכה 

  .משתתפים 31 משתתפים ולכל היותר 65קבוצה מונה לכל הפחות 

 תיאום מראש

http://www.shimur.org/Khan/
http://www.shimur.org/Khan/
mailto:khanhadera@013.net.il
mailto:khanhadera@013.net.il
mailto:khmuseumedu@gmail.com
mailto:khmuseumedu@gmail.com
http://www.jancodada.co.il/
http://www.jancodada.co.il/
mailto:dadamus2@bezeqint.net
mailto:dadamus2@bezeqint.net
http://www.mizgaga.com/
http://www.mizgaga.com/
mailto:ronisros@gmail.com
mailto:ronisros@gmail.com
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Pages/default.aspx
http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:education@hms.org.il
mailto:education@hms.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 חיפה
אוניברסיטת 

 חיפה

 מוזיאון הכט
 לארכיאולגיה ואומנות

mushecht.haifa.ac.il 

 תיאום ביקורים:
50-4005055 ;50-4051112 

eambar@univ.haifa.ac.il 

 ללא תשלום. –כניסה ליחידים ולקבוצות 
  .משתתפים 01לקבוצה של עד  ₪681 –הדרכה עלות 

 תיאום מראש

 חיפה
 מוזיאון העיר חיפה

  )מוזיאוני עיריית חיפה(

www.hms.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-9555900 

education@hms.org.il 

 ללא תשלום. – ליחידים ולקבוצות כניסה
 ליחיד בקבוצה. ₪65 –עלות הדרכה 

  משתתפים. 31משתתפים ולכל היותר  65קבוצה מונה לכל הפחות 

 מראשתיאום 

 חיפה
 מוזיאון הרמן שטרוק
  )מוזיאוני עיריית חיפה(

www.hms.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-9555900 

education@hms.org.il 

 ללא תשלום. –כניסה ליחידים ולקבוצות 
 בקבוצה.ליחיד  ₪65 –עלות הדרכה 

  משתתפים. 31משתתפים ולכל היותר  65קבוצה מונה לכל הפחות 

 תיאום מראש

 מוזיאון חיפה לאומנות חיפה
  )מוזיאוני עיריית חיפה(

www.hms.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-9555900 

education@hms.org.il 

 ללא תשלום. –כניסה ליחידים ולקבוצות 
 ליחיד בקבוצה. ₪65 –עלות הדרכה 

  משתתפים. 31משתתפים ולכל היותר  65קבוצה מונה לכל הפחות 

 תיאום מראש

 מוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית חיפה
  )מוזיאוני עיריית חיפה(

www.hms.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-9555900 

education@hms.org.il 

 ללא תשלום. –כניסה ליחידים ולקבוצות 
 בקבוצה.ליחיד  ₪65 –עלות הדרכה 

  משתתפים. 31משתתפים ולכל היותר  65קבוצה מונה לכל הפחות 

 תיאום מראש

http://mushecht.haifa.ac.il/
http://mushecht.haifa.ac.il/
mailto:eambar@univ.haifa.ac.il
mailto:eambar@univ.haifa.ac.il
http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:education@hms.org.il
mailto:education@hms.org.il
http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:education@hms.org.il
mailto:education@hms.org.il
http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:education@hms.org.il
mailto:education@hms.org.il
http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:education@hms.org.il
mailto:education@hms.org.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מוזיאון מאנה כץ חיפה
  )מוזיאוני עיריית חיפה(

www.hms.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-9555900 

education@hms.org.il 

 ללא תשלום. –כניסה ליחידים ולקבוצות 
 ליחיד בקבוצה. ₪65 –עלות הדרכה 

  משתתפים. 31משתתפים ולכל היותר  65קבוצה מונה לכל הפחות 

 תיאום מראש

 חיפה
 רכבת ישראל מוזיאון

www.museum.rail.co.il 

 חן מלינג
50-4560092 
50-4560545 

museum@rail.co.il 

 הכניסה ללא תשלום.
 נתן הדרכה ללא תשלום.ית – משתתפים ומעלה 51 המונותלקבוצות 

  אזרח ותיק.יש להציג תעודת 

 תיאום מראש

 טבריה
 מוזיאון הבית של דונה גרציה

www.donagracia.com 

 אירית אחדות
550-0050552 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪31 –כניסה כולל הדרכה + פעילות בתלבושות ותמונה למזכרת 

 ₪15 –ארוחת צהריים עשירה + ת סיור במוזיאון חביל

 תיאום מראש

 מוזיאון המושבה יסוד המעלה יסוד המעלה
 אחוזת דוברובין

  )אתרי מורשת בישראל(

www.dobrovin.co.il 

 הניה מנדס
50-6921215 

dubrovinfarm@bezeqint.net 

  בקבוצה.ליחיד  ₪5 –קולי -מופע אור+ עלות כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 כפר תבור
 מוזיאון המרציפן

www.shakedtavor.co.il 

 תמיר
50-6110555 

tamir@shakedtavor.co.il 

 ד בכפר ותהליך הייצורהדרכה וצפיה בסרטון אודות גידולי השקכניסה כולל 
 .ללא תשלום של המרציפן

  מהמחיר הרגיל. 65%מוצרי המקום בהנחה של ניתן לרכוש בחנות המפעל 

 אום מראשית

http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:education@hms.org.il
mailto:education@hms.org.il
http://www.museum.rail.co.il/
http://www.museum.rail.co.il/
mailto:MUSEUM@rail.co.il
mailto:MUSEUM@rail.co.il
http://www.donagracia.com/
http://www.donagracia.com/
http://www.dobrovin.co.il/
http://www.dobrovin.co.il/
mailto:dubrovinfarm@bezeqint.net
mailto:dubrovinfarm@bezeqint.net
http://www.shakedtavor.co.il/
http://www.shakedtavor.co.il/
mailto:tamir@shakedtavor.co.il
mailto:tamir@shakedtavor.co.il
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 מגדל
 מוזיאון בית ראשונים
 ע''ש יעקב ואייל הורביץ
  )אתרי מורשת בישראל(

www.m-migdal.co.il 

 רבקה
550-1010061 

rivka1412@gmail.com 

 .לקבוצה ₪611 – קולי-+ חזיון אור עלות כניסה כולל הדרכה
  משתתפים. 01קבוצה מונה לכל היותר 

 תיאום מראש

 מגדל תפן
 המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן גן התעשיה

  )גני התעשיה(

www.omuseums.org.il 

 מארינה וולוביק
50-9559659 
50-9410500 

marina@omuseums.org.il 

 ללא תשלום. –כניסה 
 .(משתתפים 51 )לכל הפחות ליחיד בקבוצה ₪50 –עלות הדרכה 

 יש להציג תעודת אזרח וותיק.
  .המוזיאון סגור בימי ראשון בשבוע

 תיאום מראש

 מגידו
 - בסיס גדנ"ע

ליד , ג'וערה
 השופט קיבוץ עין

 מוזיאון ג'וערה
  )משרד הביטחון(

www.mod.gov.il/museums 

 טלפקס:
50-9591050 

  כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 מראשתיאום 

 מטה אשר
 קיבוץ לוחמי

 הגטאות

  מוזיאון בית לוחמי הגטאות

www.gfh.org.il 

 מנהלת השיווק והארועים, הדס הוכמן
550-2550401 
50-9954502 

 50-9950160פקס: 

hadash@gfh.org.il 

 ליחיד בקבוצה. ₪61 –קולי -עלות כניסה כולל מדריך אלקטרוני
 משתתפים(. 55)לכל הפחות לקבוצה  ₪511 – עלות הדרכה

  יש להציג תעודת אזרח ותיק.

 תיאום מראש

 מנשה
 עין שמר קיבוץ

 מוזיאון חצר ראשונים
  בישראל()אתרי מורשת 

www.courtyard.co.il 

 רקפת / טובית
50-6210201 

rishonim@ein-shemer.org.il 

 .משתתפים( 55)לכל הפחות ליחיד בקבוצה  ₪61 –כניסה כולל הדרכה 
 .לקבוצה ₪511 – ממגוון הפעילויות הנוספותפעילות שנייה 

  שנת לידה.ו לת: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.זיש להציג רשימה הכול

 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 בית ליברמן מוזיאון נהריה

www.museum.rutkin.info/ 

 מאיה
50-9405556 

naharia@nahariya.muni.il 
nahariyamuseums@gmail.com 

  כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 תיאום מראש

 מוזיאון אוצרות בחומה עכו

ozarot.net/ 

 סיסי רידן
50-9955550 

ozarot@gmail.com 

 ליחיד. ₪61 –עלות כניסה 
  .משתתפים 51הדרכה ללא תשלום לקבוצה מעל 

 תיאום מראש

 עכו
 מוזיאון אסירי המחתרות בעכו

  טחון(י)משרד הב

www.mod.gov.il/museums 

 תיאום ביקורים:
04-9811020 

  כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 תיאום מראש

 עמק הירדן
 קיבוץ גינוסר

 בגלילמוזיאון אדם 
 בית יגאל אלון

  )אתרי מורשת בישראל(

www.bet-alon.co.il 

 הילה
50-6101155 

hila.chanun@gmail.com 

 .(משתתפים 65לכל הפחות )ליחיד בקבוצה  ₪61 –עלות כניסה כולל הדרכה 
  .8:00-17:00 ה' בין השעות-בימים א'

 תיאום מראש

 עמק הירדן
 מוזיאון בית הצנחן קיבוץ מעגן

www.izkor.gov.il/ הצנחן-בית  

 זיווה גולדרינג שמן
0950055 -555 

zivabenzi@walla.co.il 

 עלי קדם
550-2000222 

Elik.maagan@gmail.com 

 ליחיד בקבוצה. ₪65 – דקות 51סרטון של  +עלות כניסה כולל הדרכה 

 תיאום מראש

 עמק יזרעאל
 קיבוץ יפעת

 און העמקימוז
  )אתרי מורשת בישראל(

www.pioneers.co.il 

 ברקת כהן
50-6504910 

yifmuseu@yifat.org.il 

 :(משתתפים 55לכל הפחות ליחיד בקבוצה ) עלויות
 ₪61 –כניסה 
 ₪61 –הדרכה 

 תיאום מראש

http://www.museum.rutkin.info/
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.אברהם איבגי
 MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.ILמייל:  6002206-555, נייד: 5545005-50טל: 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 עמק יזרעאל
 קיבוץ עין דור

 עין דור המוזיאון הארכאולוגי

www.eindormuseum.co.il 

 עדי ניסנבאום
550-0022091 

6115222- 50 

museum1@eindor.org.il 

  ליחיד בקבוצה. ₪51 – ובמרכז המלאכותיאון וזעלות סיור מודרך במ

 תיאום מראש

 צפת
 בית המאירי מוזיאון

www.bhm.org.il 

 תיאום ביקורים:
50-6905929 

beit.hameiri@gmail.com 

 ם.כניסה ללא תשלו
 משתתפים(: 51עלויות הדרכה לקבוצה )לכל היותר 

 ₪555 –הדרכה רגילה 
 ₪311 –הדרכה עם שחקן 

 תיאום מראש

 קיסריה
 ימוזיאון ראל

www.rallimuseums.com 

 תיאום ביקורים:
04-6261013 

caesarea@rallimuseums.com 

 כניסה ללא תשלום במשך כל השנה.
 לא קיימת הדרכה במקום.

 .5 , וראלי6מוזיאון ראלי  :במקום קיימים שני מוזיאונים
 ד' המוזיאון סגור-בימים א' ו

 תיאום מראש

 בית פישר מוזיאון קריית אתא
  )אתרי מורשת בישראל(

www.bet-fisher.co.il 

 אירנה אפרימוב
 550-2554152נייד 

50-4005051 

irena956@gmail.com 

 ללא תשלום. –כניסה כולל הדרכה ליחיד 
 ₪611 –משתתפים(  51עלות הדרכה לקבוצה )לכל היותר 

 תיאום מראש

 בית גרושקביץ קריית מוצקין
  )אתרי מורשת בישראל(

www.motzkin.co.il/ גרושקביץ-בית  

 מראסגולה 
50-4150040 

motzkinarc@gmail.com 

 .משתתפים( 51 )לכל היותרלקבוצה  ₪51 –כולל הדרכה עלות כניסה 

 תיאום מראש
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