מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב
אריאל

שם המוזאיון
אתר אינטרנט
מוזיאון בית זיכרון לשואה ולגבורה

איש קשר

הערות

אירנה /יעקב וודיסלבסקי
10-2161015

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

go.ariel.muni.il/memorial

מוזיאון
חווידע טבע
בת ים
www.havayeda.org.il

גן רווה קיבוץ
פלמחים

הרצליה
חבל יבנה
מושב
ניר גלים

חולון

מוזיאון בית מרים -הים ומלואו:
ארכיאולוגיה ואקולוגיה
www.betmiriam.co.il
מוזיאון
"בית ראשונים"
www.brishonim.org.il
"יד לעד" -בית העדות למורשת
הציונות הדתית והשואה
www.beit-haedut.org.il

מוזיאון הרכב ההיסטורי של "אגד"
www.egged.co.il/main.asp?lng
CategoryID=2814

שביט סער
havayeda.batyam@gmail.com
פקס105182209:
טל105182588 :

דרור פורת
151-6070212
10-2508980
bet_miriam@ palmachim.org.il

פעילויות סבא-נכד:
 - 08.01.09ממציאים ותגליות.
 - 95.01.09אור.
 - 0.00.09מגנטים.
 - 8.00.09קוסמים וליצנים
עלות הפעילות לילד  05שח סבא\סבתא מלווים ללא תשלום.
הפעילות תתקים בימי חמישי של חודש הזקן בין השעות 02:11-08:01
מבצע  -הרוכש  0כרטיסים עבור הפעילויות הראשונות מקבל כרטיס לפעילות
רביעית חינם.
תיאום מראש
עלות כניסה כולל הדרכה  ₪ 5ליחיד בקבוצה.
תיאום מראש

נילי הראל
12-2517921
niliharel@gmail.com

כניסה כולל הדרכה לקבוצה עד  91איש ללא תשלום.
ניתן לבקר רק בימי שני בין 06.11-08.11
תיאום מראש

גליה
18-8509009
( 18-8568726שלוחה )9
galia@beit-haedut.org.il

עלות כניסה כולל הדרכה
 ₪ 5ליחיד בקבוצה.
תיאום מראש

נח סלוצקי
טלפון10-2079060 :
פקס" 10-2079067
tamib@egged .co.il

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב

שם המוזאיון
אתר אינטרנט
מוזיאון חוסמסה

חולון

חולון

כפר סבא

לוד

מזכרת בתיה

www.holonet.co.il/?CategoryID
=1048
המוזיאון לתולדות חולון
(אתרי מורשת בישראל)
המוזיאון הארכיאולוגי לתולדות
כפר-סבא
kfar-saba-museum.org
מוזיאון -
למורשת עדות ישראל
ומכון הברמן -למחקרי ספרות עברית
MUSEUM.DPAGES.CO.IL
מוזיאון המושבה
www.mazkeretbatya.muni.il/index.php?id=9

מזכרת בתיה

מוזיאון הרב מוהליבר

איש קשר
שרון מזרחי
10-5151795
edu-mus@holonet.org.il

שרון מזרחי
10-5151795
edu@ holonmos.matnasim.co.il

הערות
עלות כניסה כולל הדרכה לקבוצה עד  51איש:
שעה – .₪ 721
שעתיים  521 -ש"ח.
בחודש הזקן  91%הנחה
בתיאום מראש
עלות הדרכה תלויה במשך הביקור ובאופיו.
תינתן הנחה של  91%במסגרת חודש הזקן.
תיאום מראש

12-2671862/8
אורית צוף
oritt@ksaba.co.il

עלות כניסה כולל הדרכה בת שעתיים  ₪ 761לקבוצה.
לציבור הזקנים יינתן ביקור ללא תשלום במגדל המים.
תיאום מראש

שרה שלום
08-9241160
haberman@012.net.il

עלות כניסה כולל הדרכה  ₪ 5ליחיד בקבוצה.
תיאום מראש.

דפנה שמשוני
18-2072595
daphnas@mazkeret-batya.muni.il
museum@mazkeret-batya.com

אחיעזר ארקין
1598221781
www.midrasha-m-midrasha.mb@gmail.com
b.org.il

עלויות:
כניסה .₪ 6 -
כניסה כולל הדרכה .₪ 00 -
ליחיד בקבוצה
בשבתות  00:01- 2:01כניסה ללא תשלום
ב06:11-08:11 09.00.09-
סבא ונכד .₪ 2 -
תיאום מראש
עלות כניסה כולל הדרכה+סיור בן שעתיים והצגות רחוב
₪ 711
לקבוצה של  51איש.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב

עמק חפר

שם המוזאיון
אתר אינטרנט

איש קשר

מוזיאון בית הגדודים
משרד הביטחון
www.mod.gov.il

12-8899909

מושב אביחיל
בית טרזין
עמק חפר
קיבוץ
גבעת חיים
איחוד

פתח תקוה

www.bterezin.org.il

מוזיאון האדם והסביבה

ענת אלעזר /תמי קינברג
info@bterezin.org.il
/04-6369515

דוידה שפיר
10-2986211

הערות

כניסה והדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

עלות הדרכה  ₪ 911לקבוצה
עד  05איש .
תאום מראש

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

hadraha@ptikva.org.il
hadraha@ptikva.org.il

ראש העין

ראשון לציון

מוזיאון בית מורשת יהדות תימן
www.yuval.prog.co.il/yemenite
mussium/about_heritage_hous
e.html
מוזיאון ראשון לציון
(אתרי מורשת בישראל)
www.rishonlezionmuseum.org.il

נפתלי שמחי
10-2088151
betmoreshet@bezeqint.net

עלות כניסה כולל הדרכה  ₪ 911לקבוצה ,עד  51איש (אוטובוס)
תיאום מראש

רונית
10-2528869
מיילronit.prital@gmail.com :

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב

רחובות

שם המוזאיון
אתר אינטרנט
מוזיאון מכון איילון
(אתרי מורשת בישראל)
www.shimur.org/article.php?id
=981

איש קשר

הערות

איבגי אברהם 1516990096

מכון אילון מעניק כניסה חינם ל 7-קבוצות בנות  75מבקרים כל קבוצה
במהלך חודש הזקן
 כל הקודם זוכה-(תיאום עם מר איבגי אברהם)

18-2762022
pardes@shimur.org.il

רחובות

מוזיאון הפרדסנות ע"ש מינקוב
(אתרי מורשת בישראל)
pardes.coi.co.il
מוזיאון
גן המדע ע"ש קולר
מכון ויצמן
www.weizmann.ac.il/diff_angle
/garden/

רמלה

מוזיאון רמלה
בית יד-לבנים
(אתרי מורשת ישראל)
www.museum-ramla.org.il

אורנה שומרון
18-2929651
museum@museum-ramla.org.il

בית כהנא
מוזיאוני
רמת גן
www.ramat-gan.muni.il

קרן דלח -מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

רחובות

רמת גן

רמת גן

מוזיאון בית רפפורט
מוזיאוני רמת גן
www.ramat-gan.muni.il

תהילה בני-משה
18-2070068
Yafit.grudka@weizmann.ac.il
Tehila.bnei-moshe@weizmann.co.il

קרן דלח -מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

 01%הנחה מהמחיר הרגיל.
תיאום מראש
כניסה  -ללא תשלום.
עלות הדרכה  ₪ 011לקבוצה עד  95איש.
יש להציג תעודת אזרח ותיק.
תיאום מראש
כניסה כולל הדרכה למוזיאון  ₪ 0ליחיד בקבוצה,
בריכת הקשתות .₪ 7
המסגד הלבן .₪ 0
כרטיס משולב .₪ 8
לתושבי העיר הכניסה ללא תשלום.
תיאום מראש
כניסהב -ללא תשלום.
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה  -מינימום  05איש.
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש.
כניסה  -ללא תשלום.
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה מינימום  05איש.
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב

רמת גן

רמת גן

רמת גן

רמת גן

רמת גן

שם המוזאיון
אתר אינטרנט

איש קשר

גלריה לפיסול ע"ש יוסף קונסטנט
מוזיאוני
רמת גן
www.ramat-gan.muni.il

קרן דלח -מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

מוזיאון
האדם והחי
www.adamvechai.org.il

מוזיאון לאומנות המזרח הרחוק ע"ש
יחיאל נהרי
מוזיאוני
רמת גן
www.ramat-gan.muni.il
מוזיאון לאומנות
ישראלית מוזיאוני
רמת גן
www.m-i-a.co.il

מוזיאון לאומנות רוסית ע"ש מיכאל
ומריה צייטלין
מוזיאוני
רמת גן
www.ramat-gan.muni.il

דורית ווליניץ
10-6005101
musdorit@012.net.il

קרן דלח-
מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

קרן דלח-
מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

קרן דלח-
מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

הערות
כניסה – ללא תשלום.
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה מינימום  05איש.
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש
כניסה  -ללא תשלום.
עלות מפגש "בוקר של טבע" במגוון נושאים
למשך שעתיים וחצי כולל קפה ומאפה  ₪ 09ליחיד בקבוצה.
בשבתות  91.01.00ו 0.00.00-סיור מודרך ללא תשלום.
תיאום מראש

כניסה -ללא תשלום.
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה מינימום  05איש.
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש
כניסה-ללא תשלום
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה מינימום  05איש
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש
כניסה-ללא תשלום
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה מינימום  05איש
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב

רמת גן

רמת גן

שם המוזאיון
אתר אינטרנט
מוזיאון לאמנות יהודית
בית לבנים
מוזיאוני רמת גן
www.ramat-gan.muni.il
מוזיאון בית הראשונים ע"ש אברהם
קריניצי
( אתרי מורשת בישראל)
www.tm-it.co.il/krinizi-ramatgan

תל אביב

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

איש קשר

הערות

קרן דלח-
מנהלת מחלקת ההדרכה
10-2500577
miakeren@bezeqint.net

כניסה  -ללא תשלום.
עלות הדרכה .₪ 051
גודל קבוצה מינימום  05איש.
משך ההדרכה :כשעה.
תיאום מראש

פריאל חורש רוזן
10-6202151
Beit-krinitzi@ramat-gan.org.il
רח' קריניצי 67

המוזיאון הישראלי
במרכז רבין.
(אתרי מורשת בישראל)
www.rabincenter.org.il/Web/He
/Default.aspx

מחלקת הזמנות:
טל10-2750058:
*7585
לתיאום קבוצות ושת"פ :
דנה שפילמן
157-5900205

מוזיאון
אילנה גור
www.ilanagoor.com

מימי וינר מישור רכזת הדרכות וקבוצות.
10-6802626
tours@ilanagoor.com

מוזיאון
בית בן גוריון
(אתרי מורשת בישראל)
ben-gurionhouse.org.il.preview21.livedns.
co.il/html/home.html

חני הרמולין
10-5990101
bghouse@bezeqint.net

עלות כניסה כולל הדרכה  ₪ 5ליחיד בקבוצה.
תיאום מראש

כניסה כולל הדרכה+קפה ומאפה  ₪ 05ליחיד בקבוצה.
ניתן להמיר את הקפה והמאפה בהרצאה של שלום קיטל או איתן הבר.
תיאום מראש

עלויות:
כניסה.₪ 97 -
הדרכה  ₪ 01ליחיד בקבוצה מינימום  91איש לקבוצה.
בימי שבת וחג בשעה  09מתקיימות הדרכות ללא תשלום למבקרי המוזיאון.
תיאום מראש

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם ישוב

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

שם המוזאיון
אתר אינטרנט

מוזיאון
בית התנ"ך

בית התפוצות
מוזאון העם היהודי
www.bh.org.il/he/default.aspx

"בית יוסף באו"
www.josephbau.com

מוזיאון "בית קרן קימת לישראל"
ilmuseums.com/museum_HEB
.asp?id=188

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
www.gutmanmuseum.co.il/

איש קשר

דני אופיר
10-5066020
10-5022261

מרק קורס
10-2752800
bhtours@post.tau.ac.il
איש הקשר -צלילה והדסה באו
157-7909201
josephbau@hotmail.com

הערות

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
אורך הסיור כשעה אחת.
תיאום מראש

עלויות ליחיד בקבוצה:
כניסה.₪ 05 -
סיור מודרך.₪ 08 :
תכנית עד  0שעות הכוללת סיור  +סדנה בנושאים מגוונים.₪ 99.5 :
תיאום מראש
עלות סיור מודרך כולל מופע  ₪ 95ליחיד בקבוצה
תיאום מראש

ד"ר אריה בן –
10-5960017

עלות כניסה .₪ 2.5 -
מתקבלות אך ורק קבוצות עד  65איש.
במקום אין אמצעי נגישות כגון :מעלית ,מדרגות נעות וכו'.
תיאום מראש

יפעת קלאורה
מחלקת הדרכה
 10-5060221שלוחה 009
nahum@gutmanmuseum.co.il

עליות:
כניסה .₪ 01
סיור מודרך במוזיאון.₪ 05 :
ליחיד בקבוצה
של מינימום  91איש.
סיור מודרך בשכונת נווה צדק 05 :ש"ח.
תיאום מראש
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מוזיאונים  -מחוז תל אביב והמרכז
שם המוזאיון
אתר אינטרנט

איש קשר

מוזיאון
בתי האוסף לתולדות צה"ל
משרד הביטחון
www.mod.gov.il.

10-5029200

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

תל אביב-יפו

מוזיאון האצ"ל
משרד הביטחון
www.mod.gov.il

10-5987110

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

תל אביב-יפו

מוזיאון
האצ"ל בתש"ח ע"ש
עמיחי פאגלין
"גידי"
משרד הביטחון
www.mod.gov.il

10-5022081
10-5029177

מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן
("יאיר")
www.mod.gov.il

10-6891988
10-6802589

מוזיאון ה"הגנה"
ע"ש
אליהו גולומב
משרד הביטחון
www.mod.gov.il

10-5611812

שם ישוב

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

מוזיאון ז'בוטינסקי
בישראל
(אתרי מורשת בישראל)
www.jabotinsky.org

סוניה חזן
10-5982091
sonia@jabotinsky.org

הערות

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש

כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.
תיאום מראש
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