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                                                                  מדינת ישראל
              הרווחה והשירותים החברתיים             משרד

 לשכת השר

 
 

 חיים כץ ח"כ דבר שר הרווחה והשירותים החברתיים
 

 
 מכובדיי,

 
מפני שיבה תקום". חינוך למתן כבוד לאוכלוסיית המבוגרים בחברה הוא אזרח הוותיק שיעמוד השנה בסימן "כבכל שנה, נציין את חודש ה

 ערך חשוב שאין כמותו, אשרי העם שזו מורשתו.
 

אני פוגש אזרחים ותיקים צמאי ידע ורצון לתת מעצמם. עשייתכם מבורכת ולתרומתכם השלכה ישירה על חוסן החברה בסיורי ברחבי הארץ 
 הישראלית. אתם ממלאים את ליבי בגאווה ואת רוחי בהשראה. 

 
. עם כניסתי לתפקיד אחת המטרות שהצבתי לעצמי כשר רווחה היא הסיוע לאזרחים הוותיקים, אנו מחוייבים לדאוג לכם לחיי רווחה וכבוד

מיד פעלתי להרחבת תוכניות המספקות פעילויות חברה ותרבות לצד ארוחות מסודרות. בנוסף, במסגרת המשא ומתן להגדלת תקציב 
 משרד הרווחה קידמתי את נושא הגדלת קצבאות הזקנה והחל מהשנה הקרובה כל קשיש יהנה מתוספת לקצבה החודשית. 

 
קשוב לצרכי האזרחים הוותיקים ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם עוד שנים רבות של עניין, בריאות איתנה  אני מתחייב כי אמשיך להיות

 ואריכות ימים.
 

 בברכה
 ח''כ חיים כץ

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
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 מדינת ישראל

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 

 דברי הקדמה
 
 

 מתקיים בישראל באותו חודש,. עלות את המודעות לצרכי האזרח הוותיקהל במטרה, אזרח הוותיקיום הבינלאומי לאת הבחודש אוקטובר בכל שנה מציין ארגון האומות המאוחדות 

חודש האזרח הוותיק בסימן "מפני שיבה תקום". אנו רואים  יתקיים . השנה6105 באוקטובר 00-בתאריך הר יחל השנה , אש" אזרח הוותיקפרויקט "חודש ה 61-זו השנה ה

 להזדקן בכבוד. לסייע להם כדי , ופועלים חשיבות רבה במתן כבוד לאזרחים הוותיקים ולחכמה המצויה בקרבם

 

הערכה  להבעת נועדהההתגייסות הרחבה למען האזרח הוותיק  .ת והשירות לאזרחים וותיקים במשרד הרווחה" הינו שיתוף פעולה של תחום התנדבוהאזרח הותיקפרויקט "חודש 

המודעות לצרכיהם הפיזיים והמנטלים  . כמו כן נועד חודש האזרח הותיק להעלאתסד ובנה את הארץידור אשר יהלפועלם של האזרחים הוותיקים למען החברה בישראל, בהיותם 

אשר יעניקו במהלך עשרות עמותות, חברות עסקיות, מוסדות תרבות, אתרי תיירות ועוד, יחד רתמו תחום התנדבות והשירות לאזרחים ותיקים בישראל.  יםתיקהוו יםשל האזרח

 פרוש באוגדן שלפניך. מגוון פעילויות אלו  .םיהתובני משפחלחים הוותיקים ולאזריום של בילוי והעשרה בנושאים שונים החודש 

 

השירות לאזרחים ותיקים מתווה . כל השנה לרווחתם של האזרחים הוותיקיםלאורך השירות לאזרחים ותיקים ותחום התנדבות פועלים ודתנו לא מסתכמת בחודש זה. אך עב

ת תפיסה המקדמת את השארת האזרח מקדם ומפקח על שירותים לאזרחים ותיקים, הן בקהילה והן במוסדות, תוך הובל ,מתכנןוכן מדיניות טיפול באזרח הוותיק ומשפחתו, 

צול והתעללות באזרחים ותיקים הוותיק בביתו ובקהילה, בכל שלבי התיפקוד שלו. השירות מסבסד את השירותים עבור אזרחים ותיקים מעוטי הכנסות ונזקקים, ופועל למניעת ני

 הפגת בדידות(,למשל ם של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים )הלצרכי הים אשר נותנים מענופרויקטים התנדבותישונות פלטפורמות  לאורך השנהחסרי ישע. תחום התנדבות מקדם 

 .מאפשר לאזרחים הוותיקים להתנדב ולתרום לחברה הישראליתמסייע במיצוי זכויות האזרחים הותיקים באמצעות ארגון שי"ל, ו

  

בדבקות ובעמל רב ומצליח  ,אברהם איבגי,  אשר עושה עבודתו בתחושת שליחות ,אזרחים וותיקיםהתנדבות  -מבצע מבורך זה יוצא לפועל בזכות הפעילות הרבה של מרכז בכיר 

 על כך ברצוננו להוקיר לו תודה.   אזרח הוותיק.שנה אחר שנה לגייס תורמים ומתנדבים מכל קצוות האוכלוסייה למען חודש ה

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 יהונתן שוורצמן
 מנהל תחום התנדבות 

 גלית מבורך                            
 מנהלת השירות לאזרחים ותיקים                               
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ישראל מדינת  

והשירותים החברתיים הרווחה משרד  
 האגף למשאבי קהילה

 תחום התנדבות
 

 

 
 

 האגף לשירותים חברתיים ואישיים
 השירות לאזרחים ותיקים 

 
 דבר העורך

 
  קבלתו לחברה כמות שהוא. דהיינו פירושה כבוד לכל אדם באשר הוא אדם,  -סובלנות לאחר ולשונה  ים.קים ונברא בצלם אלוקגישה כי כל אדם הוא יציר אלוהמסורת היהודית מד

  צלו מוגבלות מסוימת.גם אם קיימת א -יש לדעת שהחברה מורכבת מבני אדם שונים זה מזה, וחלק מהשונות מתבטא בגיל. אדם מבוגר זכאי לכבוד והערכה כאדם 
לפיכך נתנו ביטוי למספר מטרות עיקריות ". מפני שיבה תקום" בסימן אזרחים הותיקיםאירועי חודש המסכת במשרד הרווחה העמידו השנה את  אזרחים ותיקיםתחום התנדבות והשירות ל

 כדלקמן:
 . הגברת המודעות לנושא האזרח הותיק בקרב האוכלוסייה הצעירה.0
 פער הדורות ולהביא לידיעת הדור הצעיר קורטוב מניסיון החיים ומהידע שנצבר במהלך שנות עבודה רבות של אוכלוסיית האזרחים הותיקים.  . לגשר על6
 . יצירת יחסי גומלין של כבוד, למידה, הערכה והעשרה במטרה להנחיל לדור הצעיר את עולם הערכים של הדורות הקודמים.9

 הפעולות הבאות: קיומן של בין היתר, ,אשר על כן, עודדנו השנה
 , בהשתתפות ראשי רשויות מקומיות ומנהיגים ברמה המקומית והארצית.םמפגשי הצדעה של ציבור מעורב המכיל קבוצות ותיקים וצעירי .א
הידע והחוויה של הדור הצעיר, במפגש עם מבוגרים בעלי  קיום ביקורים הדדים של ציבור אזרחים ותיקים והדור הצעיר במוסדות הגיל השלישי ובבתי ספר, על מנת להרחיב את עולם .ב

 תחומי התמחות ועניין שונים.
 ני.פיתוח התנדבות הדדית בין ציבור האזרחים הותיקים לאוכלוסיית הדור הצעיר כדי להביא להכרה ביכולת האדם לתרום ללא קשר לגיל או מצב גופ .ג
 ות בנושאים הרלוונטיים, כגון: ערך כבוד האזרח הותיק, דמוקרטיה, צדק חברתי, שוויון, סובלנות וקבלת האחר והשונה.ייזום וארגון של הרצאות, סדנאות וקבוצות דיון העוסק .ד

 ר הבין דורי.למותר לציין כי קיומם של פעילויות רבות, בישובים השונים, בהם מעורבים קבוצות אזרחים ותיקים וצעירים בהכרח יביאו לשיפור והידוק הקש
המעוניינים לתרום  ,נים בארץם קודמות, נרתם משרדנו למשימה נעלה זו, כדי לגייס על בסיס התנדבותי את מירב המשאבים הנחוצים להצלחת האירועים ולתאם בין הגופים השושנה, כבשניה

 .ולהשתתף בפעילות
 ולתרומתו לחברה:  אזרח הותיקהנוגעים למעמד ה שנים רבות, אני מבחין בשני תהליכים עיקריים אזרח הותיקכמי שמלווה את נושא ההתנדבות בתחום ה

 מתוך הכרה בחשיבות הנושא ושילובו בסדר העדיפות הלאומי. אזרחים הותיקים,בחברה והפניית משאבים למען ציבור ה אזרח הותיקהשינוי לטובה במעמד ה .0
. התהליכים, כאמור לעיל, מתקיימים תודות לחבירת גורמים ממלכתיים והתנדבותיים, במפעלי התנדבות חשובים בקהילה אזרחים הותיקיםההולכת וגדלה של אוכלוסיית ה השתלבותה .6

 .אזרח הותיקכולל משרדנו, הגאה ליטול חלק במאמץ החברתי, אותו הוא מוביל באמצעות הקדשת נפח הולך וגדל של פעילות לרווחת ה
, ותיקאזרח ה. החוברת מופצת לכל הגורמים בעלי זיקה ועניין לנושא ה"6105האזרח הותיק חודש "חו חלק באירועי שיק ',בחוברת שלפניכם מובאת רשימה של מוסדות, ארגונים, מוזיאונים וכו

אים הנדרשים אבות, מועדוני קשישים, ארגונים התנדבותיים ועוד. לגבי כל גוף מצוין בעמודת "הערות", מה התנ-כגון: המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, קהילות תומכות, בתי
 על מנת לקיים את פעילותו. הגופים המופיעים בחוברת מציגים את מגוון הפעילויות שלהם בקטגוריות השונות.

 
 ,בברכת שנה טובה
 אברהם איבגי

 ותיקהתנדבות בתחום האזרח ה מרכז בכיר
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            מוקדי סיוע
 

 
      

 במבצע הלאומי להנצחת שמות הנספים בשואה. מתנדבים מעניקים סיוע אישי לכל דורש. "יד ושם"הצטרפו ל               

 osnat.sagi@yadvashem.org.ilדוא"ל:  ,6002404-01לפרטים: אסנת שגיא: 
 

 

 

באינטרנט או  1-000-000-100 :כל המידע למשפחה המטפלת באזרח הותיק בטל – אשל'-'רעות מרכז מידע

www.reutheshel.org.il  
 

 
 או באינטרנט 00-0006161 :.  טלהעמותה לשינוי תרבות הנהיגה ומניעת תאונות דרכים -איתך בדרכים 

www.oryarok.org.il 
 

 מוקד פניות הציבור ומיצוי זכויות אזרחים ותיקים וניצולי שואה המשרד לאזרחים ותיקים

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

 מקבל פניות ומטפל בהן בנושא מיצוי זכויות גמלאים וניצולי שואה בישראל.
 השירות ללא תשלוםמסייע  ומלווה במיצוי הזכויות עד לסיום התהליך 
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mailto:osnat.sagi@yadvashem.org.il
http://www.reutheshel.org.il/
http://www.reutheshel.org.il/
http://www.oryarok.org.il/
http://www.oryarok.org.il/
mailto:%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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            מוקדי סיוע
 
 

 
שעות  64מענה אנושי  -לקבלת מידע וחומר הסברה על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ללא תשלום  – טלמידע
 ביממה:

 1-400-500-005  בשפה העברית
 1-400-26-26-55 בשפה הערבית
 1-400-20-22-00 בשפה הרוסית

 ובקרובים אליהם,  לתמיכה נפשית ראשונית בחולי סרטן האגודה למלחמה בסרטןשל  שירות טלפוני – טלתמיכה
  1-400-100-000הנמצאים במצוקה נפשית מיידית. השירות מאויש על ידי עובדות סוציאליות: 

 
 עזרה ראשונה נפשית )ע"ר( –עמותת ער"ן 

 תמיד שם. 1101ימים, מכל טלפון:  0שעות,  10גם לאנשים חזקים יש רגעים חלשים: 

 
  www.eran.org.ilבאינטרנט: 

 
 )שיחת חינם( 1-400-10-1101קו סיוע לניצולי שואה ובני משפחותיהם 
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הלאומי מפעיל  שירות הייעוץ לקשיש בביטוח

לרשותכם מרכז תמיכה ומידע טלפוני ארצי ללא 
 תשלום לקבלת מידע בנושאים הבאים:

 מידע על זכויות ושירותים בקהילה * כויות בביטוח לאומיזמיצוי *
ן תמיכה אישית ואוז *ייעוץ בנושאים רלוונטים לאדם המבוגר  *

 .קשבת
 

 01-6000450* או 0606טלפונים: 
 02-6051041פקס: 

 

http://www.eran.org.il/
mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 הרצלפלד

 
 בית חולים הגריאטרי

 
 רח' פינס

 גדרה

 
 . יום עיון בסימן "דוד לדור יביע אומר" 

 הכולל:
רצאות קצרות בנושא: שילובי פעילות בין דורית במשפחה ה

 תוך חיזוק הזיכרון ע"י מומחים מבית החולים.
 יתקיים מפגש בין אזרחים ותיקים ונוער מבי"ס המקומי.

 תוגש ארוחת בוקר מזינה ובריאה

 
 בתיק וולר

050-6161101 
04-4505100 

 
batik_w@clalit.org.il 

 
 9.00.6105יום העיון יתקיים בתאריך 

 .06:11-ל 3:11בין השעות 
 ההשתתפות ביום העיון

 ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן.

 
 תיאום מראש

 

 
 דור לדור

 

 
 ברחבי הארץ.

 
 

 
ארגון "דור לדור" שם לעצמו למטרה לחבר בין הדור הצעיר 

 לדור הותיק ע"י:
תכנית המחברת בין הצעיר לאזרח הותיק  -ורות".תכנית "ד0

 .במפגש אישי המתקיים אחת לשבוע בביתו של האזרח הותיק
סיוע לאזרחים ותיקים הפונים למוקד  -.תכנית "עזרה בדרך"6

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

 151-5309116מס' הטלפון של המוקד: 
במהלך החגים מתקיימים מספר  -ית "שמחת בחגך" .תכנ9

 .מבוגרים וצעירים -אירועים שמטרתם לשמוח יחד 
 

http://www.dorldor.org.il 

 
 מנהלת פעילות -מורן ציפר 

050-0020016 

 
 הפעילות והשירות ניתנים ללא תשלום.

בצעות על טהרת כל הפעילויות מת
ההתנדבות ע"י אנשים צעירים למען 

האזרחים הותיקים על מנת לקדם את 
 הקשר הבן דורי.

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:batik_w@clalit.org.il
mailto:batik_w@clalit.org.il
http://www.dorldor.org.il/
http://www.dorldor.org.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 תיאטרון הסמטה

 
סמטת מזל 

, יפו 8דגים 
 העתיקה

 
 הצגות:

 "על פסנתרים ואנשים".
 "ציקו ומיקו".

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

 "אורח זר".
 "עכשיו שוב מאי".

 ".01,111"טיפול 
 

www.hasimta.com 

 
 שירלי סרבי

02-6411116 
 

hasimta.theater@gmail.com 

 
 עלות כרטיס לכל אחת מההצגות

95 ₪ 
 
 
 
 

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 ורוד 
 

השאיפה לאיכות 
 חיים.

 
 ברחבי הארץ

 
 מסע בזמן" –"שעון החול 

 מופע יחיד שנכתב בהשראת הספר "קיצור תולדות האנושות".
 תולדות הסיפור האנושי ממבט אישי.

המופע משלב דרמה, הומור, מוסיקה, שירה והפעלה של 
 הקהל.

 מסע בין דורי מרתק אל עבר, הווה ועתיד...
 

www.hagar4.wix.com/varod4u 

 
 הגר שמידוב

051-5061115 
 

hagar@varod4u.co.il 
 

 
 עלות המופע:

 לא כולל מע"מ.₪  0,511
 * בתוספת עלות נסיעות.

 ** לא כולל עלות תאורה והגברה
 במידה ונדרש.

במסגרת חודש  01%תינתן הנחה של 
 האזרחים הותיקים.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.hasimta.com/
http://www.hasimta.com/
mailto:hasimta.theater@gmail.coml
mailto:hasimta.theater@gmail.coml
http://www.hagar4.wix.com/varod4u
http://www.hagar4.wix.com/varod4u
mailto:hagar@varod4u.co.il
mailto:hagar@varod4u.co.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 הכרם 

 
מרכז רב שירותים 

 לקשיש 

 
רחוב האר"י 

, בכרם 01
התימנים, תל 

 אביב.
 

 
 "החיים יפים"

מופע קומי מיוחד בינדורי לקשישי מרכז רב שירותים לקשיש 
 "הכרם" ותלמידי "אורט גאולה"

 פנטומימאי וקומיקאי. -בו יופיע חיים דרעי
 

www.reuth.org.il 

 
 אפי ניר

02-5105222 
02-5101120 

 
Efi.Nir@reuth.org.il 

 

 
המופע יתקיים ביום שלישי בתאריך 

 .00:91בשעה  9.00.05
ציבור האזרחים הותיקים בסביבות 

 המרכז מוזמנים

 
 מרכז רפואי מאיר

 
אולם מיני קוט  

)בבניין 
סטולברג 

 (,0קומה 
רח' 

טשרניחובסקי 
, כפר  53

 סבא.
 

 
 מפגש בנושא: "יחסים בין דוריים"

 הקרנת סרט ופאנל מקצועי:
פרופ' יצהל ברנר, מנהל גריאטריה פנימית ושיקומית מרכז 

 רפואי מאיר
רפואי אחות אחראית, גריאטריה שיקומית, מרכז  -אלה בן דוד

 מאיר
עובדת סוציאלית גריאטריה שיקומית ,מרכז  -מיכל סילצקי

 רפואי מאיר

 
 מרכז השירות והמידע,

 בימים א עד ה
 18:11-02:11בין השעות 

00-0001000 

 
( 09.01.05המפגש יתקיים ביום ג' )

 04:11בשעה 
 משך המפגש כשעה וחצי.

 במקום יינתן כיבוד קל
 

 השתתפות ללא תשלום
 
 

 שתיאום מרא
 

 
 "יוסי סגל" הפקות

 
 ברחבי הארץ

 
 הצגה: "שחקן מחפש במה"

 בהשתתפות השחקן יוסי סגל
הצצה לעולמו של האדם המבוגר ומערכת יחסיו עם הדורות 

 הבאים, עם קריצה של הומור וחן.
 

www.mahshevlekolgil.co.il 

 
 יוסי סגל

051-2601100 
02-6010066 

 
Mase8@walla.com 

 
 ₪ . 0611עלות הזמנת ההצגה: 

 מחוץ לתל אביב יש להוסיף נסיעות.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.reuth.org.il/
http://www.reuth.org.il/
mailto:Efi.Nir@reuth.org.il
mailto:Efi.Nir@reuth.org.il
http://www.mahshevlekolgil.co.il/
http://www.mahshevlekolgil.co.il/
mailto:Mase8@walla.com
mailto:Mase8@walla.com
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 לב צעיר

 
ירושלים, 
בשכונות 
רחביה 
 ונחלאות.

 
יצירת קשר בין בני נוער וסטודנטים לבין בני גיל הזהב, 

מתוך שימת דגש על  באמצעות מפגשים אישיים מדי שבוע
חוויה מהנה ויחסי גומלין הדדיים, לצד איירועים עם ולמען 

 הקהילה.
 

 
 ישי דרייזין

0512544014 
 

ishay@younglev.org 
 

 
ניתן להפנות צעירים או מבוגרים 

מתאימים מכל רחבי ירושלים. הפעילות 
דדים. בהתנדבות מלאה של שני הצ

הפעילות והמפגשים בהדרכת, ליווי 
 ופיקוח של צוות ההנהלה.

 

 
מרכז רב שירותים 
 לקשיש ע"ש פורטר

 
ת"א יפו, רחוב 

יפו,  0נועם 
סמוך למתחם 

שוק 
 הפשפשים

 
 ילדים סורגים בפורטר

לומדת את מיומנויות   קבוצת תלמידי ביה"ס הדמוקרטי
 מרכז.הסריגה, אחת לשבוע, בהנחיית קשישות החברות ב

הילדים מגיעים לשעה וחצי של שיעור סריגה, את השיעור 
מנהלות שתי חברות המועדון, ביה"ס ייעד את הזמן הזה 

במערכת השעות והקבוצה מגיעה עם מלווה, הילדים מקבלים 
מסרגות וצמר והתוצרים יפים. תוך כדי סריגה נוצרות שיחות 

ת, בין הקשישות לתלמידים ונרקמת מערכת יחסים מעניינ
הילדים שמחים להגיע למועדון בכל שבוע והקשישות שמחות 

 להעניק לתלמידים מהידע שלהן.
 

 
 מנהלת המרכז –ויקי יוחנן 

050-5000011 
 

vicky101@walla.com 

 
בין  הפעילות מתקיימת בימי חמישי 

 01:91-06:11השעות 
 

וזמנות לצפות קבוצות אזרחים ותיקים מ
 בפעילות ולהשתלב בה ללא תשלום.

 
 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 משרד החינוך

המנהל לחינוך 
התיישבותי פנימייתי 

 ועליית הנוער

 
כפרי הנוער 
והפנימיות 

 ברחבי הארץ

 
 ביקור והיכרות עם כפרי הנוער והחינוך הפנימייתי בישראל.

 כיים.מפגש עם בני הנוער המתחנכים בפנימיות והצוותים החינו
סיור בפנימייה, בבית הספר ובמשק החקלאי כולל אירוח וכיבוד 

 קל.

 
 רון פריזלר

050-6111000 
 

freizler@gmail.com 
 
 

 

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

 ההשתתפות בביקורים ללא תשלום.
 חים הותיקים מוזמן.ציבור האזר

 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:ishay@younglev.org
mailto:ishay@younglev.org
mailto:Vicky101@walla.com
mailto:Vicky101@walla.com
mailto:freizler@gmail.com
mailto:freizler@gmail.com
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 עיריית ירושלים

 
 מנח"י

 
ברחבי העיר 

 ירושלים

 
 עיריית ירושלים –היחידה להתנדבות במנח"י 

תעודד את הנהלות בתיה"ס לקיים אירועים ומפגשים משותפים 
בין תלמידים וציבור ותיקי העיר במהלך חודש האזרחים 

 הותיקים ובכלל.

 
 -מזל קזז/יעל ימיני

 יחידה להתנדבותה
01-610665620 

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

 

 
הפעילות מיועדת לציבור האזרחים 
הותיקים בשיתוף עם הדור הצעיר 

 וניתנת ללא תשלום.
ציבור אנשי מקצוע הפועלים עם 

אוכלסיית האזרחים הותיקים מוזמן 
 ליצור קשר ולהציע רעיונות לפעילות

 
 תיאטרון הקרון

 
 ברחבי הארץ

ובאולם 
תיאטרון 

גן הקרון, 
הפעמון 

הדרור, רח' 
 0ז'בונטינסקי 

פינת רח' קרן 
היסוד, 
 .ירושלים
 

 
 "סבתא סורגת סיפורים"

 ע"פ סיפרו של אורי אורלב
קם לתחייה  ור שסבתא נהגה לספר לנכדתה בילדותה סיפ

 בפגישתן.
הצגה על כוח הדמיון ועל אהבה לספרים ולסיפורים, שמקרבת 

 בין הדורות.
-ההצגה מתאימה לנושא עידוד הקריאה, סובלנות והיחס הבין

 דורי.
 "רכבת המתנות של סבא וסבתא"

סבא וסבתא מחכים לרכבת שתיקח אותם אל הנכדים    
 שלהם,

 לכל נכד מתנה שסבתא הכינה במיוחד עבורו!
וקסם  כשסבתא מסכימה לפתוח מתנה, סבא מיד פוצח בשיר 

 מתרחש על הבמה...
 תיאטרון חפצים מלווה במוסיקה מקורית ושירה חיה.

 
www.traintheater.co.il 

 

 
 עטרה

 (000)שלוחה  01-5614510
 

atarak@traintheater.co.il 

 
כל הזמנה של אחת מהצגות הללו 

 01%לאולמות ברחבי הארץ תזכה ל 
הנחה במסגרת חודש האזרחים 

 הותיקים.
 

מחירי הנחה לסבים וסבתות שיגיעו עם 
הנכדים לאחת משתי ההצגות הללו 

 מתנה. 0+ 0בתיאטרון הקרון 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאום מראש
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 קול הדורות

פורום הארגונים 
לחיזוק הקשר הבין 

 דורי
 

 עיריית ירושלים
 –צעירים במרכז 

מרכז הצעירים של 
 ירושלים

 
 בשכונת
 קטמונים
במספר 
 מוקדים:

 א.בית הופמן
ב. מתחם 

 המנהל
ג. רח' אליעזר 

 הגדול
ד. רח' 

 אנטיגוננוס

 
זרחים ותיקים האירוע יכלול מתחמי פעילות משותפים לא

 ולצעירים ובסופו הופעה של הרכב מוסיקלי בין דורי מיוחד

 
ניתן להתעדכן במועד המדויק בדף 

 הפייסבוק:
https://he-

il.facebook.com/kolhadorot 
 

 או בטלפון:
 מנהל - ניר יששכר

050-4414100 
 

nirissas@gmail.com 
 

 
 האירוע יתקיים במהלך חודש אוקטובר

 00:11-60:11בין השעות 
)נא להתעדכן בדף הפייסבוק של "קול 

 הדורות" במועד המדוייק(
 ההשתתפות באירוע ללא תשלום
 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 תיאטרון
 הנפש

 
 ברחבי הארץ

 
 : הצגות

שחקנים. קשיש רגזן ובחור שקט נפגשים  6 –"מר גרין ואני" 
לאחר תאונת דרכים. קומדיה מטריפה מתפתחת לדרמה 

 מרגשת בה השניים חולקים את סודותיהם ובדידותם.
 

שחקנים. סב ונכד חוגגים בר מצווה  9 –"אסונות וניסים" 
ה בזמנים ובנסיבות אחרים.... סיפור על תיקון אישי, משפח

 והמשכיות.
 

שחקניות.  קשישה ערירית, נערה  9 –"השליש השלישי" 
ממשפחה חד הורית ואמה. שלוש דורות של נשים מקבלות 

 הזדמנות שנייה בחייהן.
 

שחקנים. סוף שבוע מסעיר אצל ניצולת שואה,  9 –" 9.5"דור 
נכדה החייל ומתנדבת מסתורית מקנדה. הצגה על השואה, 

 הזיכרון והסליחה
 

http://www.nepheshtheatre.co.il 
 

 
 רעיה אובסישר
02-511-1101 
050-005-0212 

 
office.nephesh@inter.net.il 

 
מחיר מיוחד להצגות תיאטרון הנפש, 

 בלבדבמסגרת חודש האזרחים הותיקים 
 באולמות בכל רחבי הארץ

 
 ₪ 8511"מר גרין ואני"  
 ₪ 0511"אסונות וניסים" 

 ₪ 0511"השליש השלישי" 
 ₪ 8511" 9.5"דור 

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
https://he-il.facebook.com/kolhadorot
https://he-il.facebook.com/kolhadorot
mailto:nirissas@gmail.com
mailto:nirissas@gmail.com
http://www.nepheshtheatre.co.il/
http://www.nepheshtheatre.co.il/
mailto:office.nephesh@inter.net.il
mailto:office.nephesh@inter.net.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ארגון ליינס

 
 ברחבי הארץ

 
ארגון ליינס מארגן תחרות ציורי גמלאים 

מעלה כולל ו 21חובבנים ומקצעונים מגיל 
ציירים כבדי ראיה, התחרות תעסוק בנושא 

 ד'(-"וכיתתו חרבותם לאיתים")ישעיה..ב'
ניתן להשתמש בכל סוגי הצבעים ובכל סוגי 

 הטכניקה.
בתחילה ייערכו תחרויות אזוריות בכל הארץ עד 

15.16.6102 
ומהם ייבחרו ציורים שיגיעו לגמר לפי המתוכנן 

 בכנסת ישראל בסוף חודש פברואר.
בחודש אוקטבר יתקיימו תחרויות אזוריות 

 ברחבי הארץ.
 

 
 יוזם התחרות -יהודה גפשטיין 

050-0410205 
 

gepshte@zahav.net.il 
 

 
₪  61עלות ההשתתפות בתחרות הינה 

 לאדם.
 ס"מ. 31/81ס"מ עד  41/91גודל הציור 

 ות מהודרת.כל צייר יקבל תעודת השתתפ
 

 
 בית הדר

 
מרכז רפואה שיקום 

 וסיעוד

 
 9רחוב אורט 

 אשדוד

 
 יום עיון בנושא "אורח חיים בריא בגיל השלישי"

כולל: הרצאות מעניינות של מיטב המומחים של 
 בית הדר וארוחת צהריים.

 
 רכזת קשרי קהילה -שירה אשכנזי 

050-4010050 
 

shira_a@bethadar.com 

 
יום העיון יתקיים ביום שלישי בתאריך 

9/00/6105 
. ההשתתפות 09:11 -ל 3:91בין השעות 

 ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן.

 
 תיאום מראש

 

 
 ג'וינט ישראל אשל

 
 הליכה נורדית

 
 ברחבי הארץ

 
 שיטת הליכה עם מקלות ייחודיים

 הכושר הגופני.המשפרת את כל מרכיבי 
 

www2.jdc.org.il 

 
 נעמי חנוכי

01-6550121 
 

naomih@jdc.org 

 
ניתן לקבל מידע על פעילות הליכה נורדית 

 ברחבי הארץ

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:gepshte@zahav.net.il
mailto:gepshte@zahav.net.il
mailto:shira_a@bethadar.com
mailto:shira_a@bethadar.com
mailto:naomih@jdc.org
mailto:naomih@jdc.org
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ג'וינט ישראל אשל

 
 צעדות הליכה בגיל

 
 ברחבי הארץ

 
התכנית מעודדת יישובים ו/או עמותות לארגן 

 מיות/אזוריות לאוכלוסייה המבוגרתצעדות מקו
 

www2.jdc.org.il 

 
 אדל  גאילר

01-6550121 
 

adelge@jdc.org 

 
ניתן לקבל סיוע כספי לארגון צעדות מקומיות 

 או אזוריות לאוכלוסייה המבוגרת.
 יש לבקש אישור מראש לקבלת הסיוע.

 תחילת שנה..מפורסם "קול קורא" לשטח ב

 
 ג'וינט ישראל אשל

 
  הליכה בגיל

 טיולים בטבע

 
 ברחבי הארץ

 
התכנית מעודדת פעילות קבוצתית מאורגנת 

 של הליכה בקטעים השונים בטבע.
דורי –ניתן לבחור בין מסלול אתגרי, מסלול בין 

 או מסלול מונגש.
 

www2.jdc.org.il/ 

 
 אדל  גאילר

01-6550121 
 

adelge@jdc.org 

 
לפי  -ניתן לקבל סיוע כספי לארגון טיולים 

סמים בקול קורא בתחילת קריטריונים שמפור
 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/ 

 
 אילת דגן ירקוני
01-655-0121 

 
ayeletda@jdc.org 

 
הסיוע של ג'וינט ישראל כולל: ארגון ומימון 

 השתלמות לנאמני טניס שולחן ביישוב.
רכישת ציוד בסיס. ארגון תחרויות סיוע ב

 אזוריות.

 
ג'וינט ישראל אשל  
 והחברה למתנ"סים

 
 פטאנק

 )כדורת צרפתית(

 
 ברחבי הארץ

 
סיוע ליישובים לפתח פעילות פטאנק  כפעילות 

 בילוי שעות פנאי למבוגרים.
קיימת ליגת פטאנק במימון המשרד לאזרחים 

     מחוזות,         2 -ותיקים ומשרד הספורט ב
 ומתקיימות תחרויות ארציות בסיום הליגה.

 
www2.jdc.org.il/ 

 
 נעמי חנוכי

01-6550121 
 

naomih@jdc.org 

 
 הסיוע של ג'וינט ישראל אשל כולל:

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

 ( מתן ציוד ראשוני הדרוש למשחק ליישוב.6

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:adelge@jdc.org
mailto:adelge@jdc.org
file://molsa.gov.il/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20חודש%20הזקן%20בישראל/מבצע%20חודש%20הזקן%202015/חוברת%20מבצע%20חודש%20הזקן%202015/www2.jdc.org.il/
mailto:adelge@jdc.org
mailto:adelge@jdc.org
file://molsa.gov.il/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20חודש%20הזקן%20בישראל/מבצע%20חודש%20הזקן%202015/חוברת%20מבצע%20חודש%20הזקן%202015/www2.jdc.org.il/
mailto:ayeletda@jdc.org
mailto:ayeletda@jdc.org
file://molsa.gov.il/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20חודש%20הזקן%20בישראל/מבצע%20חודש%20הזקן%202015/חוברת%20מבצע%20חודש%20הזקן%202015/www2.jdc.org.il/
mailto:naomih@jdc.org
mailto:naomih@jdc.org
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ג'וינט ישראל אשל

 ומאמאנט
 

 כדורשת זהב  לנשים

 
 ברחבי הארץ

 
דורשת כבילוי סיוע  ליישובים לפתח פעילות כ

 שעות פנאי לנשים מבוגרות
 

www2.jdc.org.il/ 

 
 אילת דגן ירקוני
01-655-0121 

 
ayeletda@jdc.org 

 

 
 הסיוע של ג'וינט ישראל אשל כולל:

( מימון השתלמות לנאמנים ע"י מדריכי 0
 מאמאנט

 ( מתן ציוד ראשוני הדרוש למשחק ליישוב6
( השתתפות בתחרויות המאורגנות ע"י 9

 מאמאנט
 

 
 ג'וינט ישראל אשל

 
עמיתי קידום בריאות 

 ית חיל()לשעבר תכנ

 
 ברחבי הארץ

 
תכנית המכשירה מתנדבים מבוגרים להעביר 
 סדנאות בנושאים מגוונים של קידום בריאות.

 
www2.jdc.org.il/ 

 
 יעל רוקף

01-655-0121 
 

yaelr@jdc.org 
 

 
ניתן לקבל מידע על הנושאים, תאריכים 

ומיקום ההכשרות במשרדי אשל. כמן כן, ניתן 
 לצרף מתנדבים מבוגרים להכשרות אזוריות.

 
 המוסד

 לביטוח לאומי
 

 אגף ייעוץ לקשיש
ידע לגמלאים ימי מ

 ים\ואלמנות

 
 בכל סניפי

המוסד לביטוח 
 לאומי

 
 ימי מידע לגמלאים

בשירות הייעוץ לקשיש מתקיימים ימי מידע 
לגמלאים חדשים. במסגרת זו ניתן מידע לגבי 

 ,הזכויות בביטוח לאומי
שירותים בקהילה וכן מידע לגבי פעילויות 

 הפנאי
 ברמה המקומית. הקיימות

 
 תימי מידע לאלמנים/ו

כמו כן מתקיימים ימי מידע לאלמנות/ים 
 שהתאלמנו לאחרונה.

 במסגרת זו ניתן לאלמן/ה מידע וסיוע ראשוני.
 

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

 

 
 01-6062000   –עברית 
 01-6062001   –ערבית 
 01-6062001    –רוסית 

 01-6062002 –אמהרית  
 01-6062000   –אנגלית         

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

 מענה קולי בשפה המבוקשת.
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
file://molsa.gov.il/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20חודש%20הזקן%20בישראל/מבצע%20חודש%20הזקן%202015/חוברת%20מבצע%20חודש%20הזקן%202015/www2.jdc.org.il/
mailto:ayeletda@jdc.org
mailto:ayeletda@jdc.org
file://molsa.gov.il/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20חודש%20הזקן%20בישראל/מבצע%20חודש%20הזקן%202015/חוברת%20מבצע%20חודש%20הזקן%202015/www2.jdc.org.il/
mailto:yaelr@jdc.org
mailto:yaelr@jdc.org
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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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 לא נפסיק לשיר

 
 -טיולים מזמרים

 כל הארץ
 

-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

000-0201022 
051-2110620 

 
Shabtaip1@gmail.com 

 
 עלויות:

 מע"מ.₪ +  011 -טיול מזמר 
₪  011 -שירה בציבור למשך שעה וחצי

 +מע"מ.
 )מחירים אלה מוגבלים רק לאזורים:

 ה ועמק חפר(נתני
 

 
 להקת המחול הקיבוצית

 
כפר המחול 
בגליל, קיבוץ 
געתון, מועצה 
אזורית מטה 

 אשר.

 
ביקור חוויתי הכולל סיור מרתק בכפר המחול, 

 צפייה במופע של להקת המחול הקיבוצית,
 צפיה בחזרה ושיחה עם הרקדנים

 ומנהל הלהקה.
ניתן לשלב ביקור בשיכר געתון, לטעום ליקר 

 מוע על ההסטוריה של המקום.פירות ולש
ניתן להוסיף ביקור במפעל הזכוכית של האמן 
 דני קלדרון, סיור בפס הייצור ומפגש עם האמן.

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

 

 
 איילת גז

051-0450420 
 

ayelet@kcdc.co.il 
 
 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 -סיור מודרך וצפייה בחזרה של הלהקה 
99.₪ 

 ש"ח לאדם 06עלות ביקור במפעל הזכוכית: 
 אורך הפעילות: שעה וחצי עד שלוש

 מיועד לקבוצות
 שבת-מתאים לכל השנה כולל שישי

 
 

 תיאום מראש

 
 לטם
 

 טבע נגיש לכולם

 
 ברחבי הארץ

 
העצמה של ילדים עמותת לטם פועלת ל

ובוגרים עם צרכים מיוחדים, באמצעות הדרכה 
חווייתית בשטחים פתוחים, בחיק הטבע ובעיר. 

פעילות העמותה מותאמת לצרכים הפיזיים, 
 הקוגנטיבים והרגשיים של המודרכים.

העמותה פועלת במספר תחומים בין השאר 
 הדרכת טיולים בכל רחבי הארץ.

 
http://www.lotem.net 

 
 חני פישר

000-0025120 
 

jerusalem@lotem.net 
 

 
 עלויות:

 שעות 8ליום טיול עד ₪  491מטיילים  05עד 
 שעות 8ליום טיול עד ₪  231מטיילים  91עד 

 8ליום טיול עד ₪  0141מטיילים  45עד 
 שעות
 

יום טיול בתיאום מראש במיל או קביעת 
 בטלפון

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.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
http://www.kcdc.co.il/tourism
http://www.kcdc.co.il/tourism
mailto:ayelet@kcdc.co.il
mailto:ayelet@kcdc.co.il
http://www.lotem.net/
http://www.lotem.net/
mailto:jerusalem@lotem.net
mailto:jerusalem@lotem.net
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
מוסיקה ותנועה 
 לבריאות האדם

 
 ברחבי הארץ

 
 

 

 
. הפעלת הגוף והנשמה בתנועה בליווי 0

מוסיקה תוך שימת דגש על שוויון הזדמנויות 
 של המשתתפים בפעילות לא תחרותית.

. שירה בציבור בליווי אקורדיון או פסנתר ע"פ 6
 הקיים.
 

 
 יתןלו-דליה רוזנטל

050-5501561 
02-6011400 

 
levitanar@012.net.il 

 

 
 עלויות:

 ₪ 915 –שיעור בתנועה בליווי מוסיקה 
מהמחיר  51%שזה ₪,  511  -שירה בציבור 

 הרגיל לאיזור ת"א בלבד,
תוספת תשלום תידרש ע"פ מרחק נסיעה 

 מת"א.
 דקות. 91-51אורך שיעור בין 

 המחירים לא כוללים מע"מ.
 

 
 מידע כחול לבן

 
 ברחבי הארץ

 
 תוכן וחוויה ישראלית:

 שיעורים, הרצאות, אירועים וסדנאות,
הרצאות בתחומים של מורשת קרב, 

 התיישבות, סוגיות ביטחון ומדינה,
 התמחות בפיתוח תוכן ללקוח.

 
www.israelinfo.org 

 

 
 יאיר גלאור

051-6120140 
00-0000000 

 
ygalor@israelinfo.org 

 

 
לחודש האזרחים הותיקים  61%הנחה של 

 מהמחירון הרגיל.
 

 
 מידע כחול לבן

 
 ברחבי הארץ

 
ישריאליטי בבית, פעילות קבוצתית, חברתית, 

בצעת בהשראת תחרותית ומאתגרת המת
המשחק "חפשו את המטמון" והינה גם אירוע 

 חברתי רחב היקף וממדים;
דורי -הפעילות יוצרת שילוב קהילתי, רב

הלכה למעשה בדרך של "ִמיְשחּוק" 
 פעילויות משותפות

 

 
 יאיר גלאור

051-6120140 
00-0000000 

 
www.israelinfo.org 

 
 עלות מותאמת לארגון/קבוצה

 בהתאם להיקף.
 לפעילויות השונות 61%תינתן הנחה של 
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מרכז נא לגעת

 
 נמל יפו

 
 מרכז תרבות ייחודי:

צפייה בהצגות "לא על הלחם  -תיאטרון 
 לבדו","מבעד לרוח", "תגידי תפוז".

מוצגות על ידי צוות שחקנים חרשים וכבדי 
 ראייה.

 רשים.קפה קפיש בו כל המלצרים ח
 תפריט חלבי במסעדה –מסעדת חושך 

 בה המלצרים עיוורים וכבדי ראיה.
 

www.nalagaat.org.il 
 

 
 רון בן אמוץ

02-6220000 
 

ron@nalagaat.org.il 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 51 -ת מן ההצגות כרטיס לכל אח
 לסועד.₪  061 –קפה קפיש 

כרטיס משולב להצגה  -מסעדת חושך
 ₪. 031 –ולמסעדת חושך 

 01מינימום קבוצה בכל הפעילויות 
 משתתפים.

 
 

 תיאום מראש
 

 
עיריית נתניה, עזר 
 מציון וג'וניט ישראל

 
 נתניה

 
 יום בריאות בסימן: "נפש בריאה בגוף בריא"

 ומופע אומנותי.
 

 
 רח מסריפ

00-4602200 
 

Perach.mes@netanya.muni.il 
 

 
 האירוע יתקיים ביום רביעי בשבוע

 בשעות הבוקר, 00/00/6105בתאריך 
 הכניסה עם הצגת הזמנה

 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן.
 

 תיאום מראש
 

 
 פארק זיקית

 
 מעלה אדומים

 
חדש ובו אגם מלאכותי על רקע הרי פארק 

מדבר יהודה, שיט בסירות פדלים וסירות 
 קיאקים

 

 
 מנהל -אלחי פין

01-002-0440 
 
 

 
 עלות כניסה כולל שימוש במתקני האתר

 לאדם ליחיד בקבוצה.₪  8
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 קניון נהריה

 
 ,6רחוב אירית 

 נהריה

 
כל סב וסבתא יהנו הם ונכדיהם מארוחה 

 סטה בקניון,בפאסטה פא
לפיצה +תוספת+כוס ₪  05בעלות של :

 ברד/טרופית
כמו כן יתקיימו פעילויות נוספות כגון הנחה 

 תערוכה וכ'ו.,בחנויות

 
 מנהלת שיווק -עינת מ.גדיש

00-0010000 
050-4116100 

 00-4004200 :פקס
 

EinatMg@arielgroup.co.il 
 

 
ההטבה תינתן בימי שלישי בשבוע בין 

 ,02:11-03:11השעות:
 00/01/6105-00/00/6105בין התאריכים 

 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן.
 יש להציג תעודת אזרח ותיק.

 

 
רוקמות התחרה 

 חורפיש

 
 חורפיש

 
מיזם 'רוקמות התחרה חורפיש', פועל מאז מאי 

. המיזם משלב נשים דרוזיות דתיות 6113
ק העבודה וגם שומר ומשחזר את עבודות בשו

 .היד המסורתיות ברקמה וסריגה
המבקרים במקום זוכים לקבלת פנים בתה 

צמחים ועוגה מסורתית, משתתפים 
בנושא 'היוזמה ומעמד האשה  בהרצאה

 .הדרוזית' ובתערוכה של מוצרים
 

www.craft-rokmot.net 
 

 
 יוזמת ומנכ"לית -עפאף גאנם 

050-6460020 
 

rokmot@walla.com 
 

 

 
 עלות הביקור כולל הדרכה והרצאה:

 ליחיד בקבוצה.₪  01
ניתן לקיים במקום סדנא של רקמה/סריגה 

כשלוש שעות כולל כיבוד וארוחת בוקר קלה 
 ליחיד בקבוצה.₪  011בעלות של 

 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 רקמת המדבר

 

 
 לקייה
 0שכונה 

 014בית 
נמצאת על 

 90כביש 

 
 ביקור במרכז העמותה לשיפור מעמד האישה.

. הסבר כללי 0382מיזם נשים בדואיות משנת 
על פרויקט רקמת המדבר ועל החברה 

הבדואית בנגב, השנויים שחלו בתפקידה 
ובמעמדה של האישה הבדואית במעבר מחיי 

ובי קבע. הסברים מדוגמאות נוודות ליש
הרקמה, השמלה הבדואית ושילוב הנשים 

 בשוק העבודה.
 

 
 נעמה אלסאנע
04-6512104 

050-6020611 
 

rikma@lakia2.org 
 

 
עלות כניסה כולל הדרכה + ישיבה באוהל 

 בדואי והגשת תה וקפה:
 ליחיד בקבוצה.₪  09

 דריך הקבוצה.יינתן שי למ
 01%תינתן הנחה של 

 ברכישה ממוצרי המפעל.
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 א.ד.ם.

 
עמותת המוזיקה למען 

שלום ואחווה בין 
 הדתות והעמים.

 
 דאלית

 אל כרמל

 
 אירוח דרוזי אותנטי המלווה במוזיקה.

 
 מאהל והבה

051-6050620 
 

musickote@gmail.com 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 95 -ארוחת בוקר
 ₪. 31 -ארוחת צהריים

 
 

 תיאום מראש
 

 
 אורחן רוחמה

 
 קיבוץ רוחמה

 
מ.א.  שער 

 הנגב

 
אורחן קיבוץ רוחמה מציע לאורחיו נופים 

קסומים בלב הבתרונות, אווירה של בריאות, 
 ושקט. שלווה

 
http://my.weekend.co.ilאורחן_רוחמה/ 

 
 ירקוני-מיקי עזר

04-6400015 
050-000500526 

 
orhan@kruhama.org.il 

 
 עלויות:

 ₪ 411 –לילה לזוג באמצע השבוע 
 ₪ 511 –לילה לזוג בסוף שבוע 

 המחיר כולל מע"מ וארוחת בוקר.
 
 ראשתיאום מ

 
 גבולות -אירוח כפרי
 

 מצפה גבולות

 
 קיבוץ גבולות

 
 חבל הבשור

 

 
ראשון המצפים בנגב מזמין   –מצפה גבולות 

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

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

 
www.tayarutgvulot.org.il 

 
 רונית

050-0010002 
 

ronit@tgvulot.co.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה

 ₪ 2 -כניסה לאתר
 ₪ 8 -כניסה כולל הדרכה
 איש. 95גודל קבוצה מינימום 

 לחבילת אירוח % 05תינתן הנחה של 
 

 אום מראשתי

 
 ד.ו.ש 

 
 שירותי תיירות בע"מ

 
 ברחבי הארץ

 
הרצאות וטיולים בדגש על קירוב בין מגזרי 
אוכלוסיה שונים, סיפורן של עדות ישראל 

)ציונות בצעד תימני, ציונות וקובה חמוסטה 
ועוד(, מיעוטים בישראל )שומרונים, דרוזים, 

בדואים ועוד(, קבוצות דתיות שונות, ערים עם 
 אתני ועודמגוון 

 
 משה פרנק

050-0001400 
 

frankmoshe@walla.co.il 
 

 
מהמחיר הרגיל על כל  65%תינתן הנחה של 

 הפעילויות.
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
עמותת אלאופק 
 לתרבות ואומנות

 
שפרעם 
 והסביבה

 

 
ארגון סיור מודרך לקבוצות מטיילים בשפרעם, 

רים היסטורים כגון: מצודת הכולל ביקור באת
דאהר אלעומר, מערות מהתקופה הביזנטית, 

בורג', בית כנסת יהודי עתיק מתקופת -אל
הסנהדרין, מערת רבי יהודה בן בבא והשוק 

 העתיק.
 

 
 עפיף שליוט

00-4551222 
00-4512011 

050-1120400 
 

afif_shlewet@yahoo.com 

 
 עלות סיור מודרך

₪. 211 -איש  51לקבוצה עד   
שעות. 9-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

 
ערבה, שלושה קיבוץ אליפז, חופשה כפרית ב

 ימים של טבע, שלווה וסיורים מרתקים.
חצי פנסיון, סיור גבולות וחוות עברונה, סיור 

חקלאי ואנרגיה מתחדשת, טיול בפארק תמנע 
 ומפגשי ערב מיוחדים.

 
www.elifaz.co.il 

 
 לאה צדוקס

04-6256120 
051-5016021 

 
leah@elifaz.co.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה₪  591עלות האירוח 

 איש. 41של מינימום 
 ידי צוות אליפז.-האירוח והטיולים מלווים על

 לא כולל הסעה
 
 
 

 תיאום מראש

 
 אלעולא לתיירות

 
בכל רחבי הארץ 

 ובעיקר בצפון

 
 הרצאות וסדנאות בנושא הדרוזים בישראל.

ודרכים בכל רחבי הארץ בכפרים מ סיורים
 .הדרוזים

 
 -פאריס גדבאן 

 מורה ומדריך לידיעת הארץ
050-5000120 

 
faresgadban1@walla.co.il 

 
 הנחה מהמחיר הרגיל 41%

 .הפעילויות על כל סוגי
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אקולוגיה בלוטן

 
 קיבוץ לוטן

 
 חבל איילות

 
 ולוגי בלוטןסיור אק

 
www.kibbutzlotan.com 

 
 מיכל

04-6256025 
050-0000020 

 04-6256020 -פקס
 

kibbutzlotan@gmail.com 
 

 
עלות סיור כולל תה ועוגיות בבית התה הסולארי 

 ה.ליחיד בקבוצ₪  65
 הנחה ללינה בבית הארחה. 01%תנתן 

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 בית דונדיקוב
 סיורים ואתרים

 רחובות

 
ברחבי העיר 

 רחובות

 
 עיר המדע וההדר  –רחובות 

 מראה חברתית של תקומת העם היהודי בארצו
יומיים הכוללים  –הרצאות, סיורים וטיולים חד 

 ביקורים במוזיאונים ומרכזי מבקרים בעיר
 
 

 
 מדהלה גלי

04-0000011 
051-4111042 

 
galim@ironitr.co.il 

 

 
 עלויות:

מגוון אפשרויות לטיולים של יום שלם כולל 
 ₪ 051ארוחת צהריים בעלות של 

 ליחיד בקבוצה.
 

 סיורים לקבוצות במגוון נושאים ומסלולים
 לסיור.₪  311בעלות של 

 
תקות בשלל נושאים גם בבית הרצאות מר

דונדיקוב ברחובות וגם במרכזי גמלאים בעלות 
 ₪ 811של 

 

 
המחלקה לתיירות 

 מועצה אזורית
 מטה יהודה

 
 ברחבי

 
מועצה איזורית 

 מטה יהודה

 
מציעה טיולים מסובסדים אל "הלב הירוק", 

 המרחב שבדרך אל העיר.
 

www.tour-yehuda.org.il 

 
 מנהל - ערן אוחנה

 מזכירה -ריקי מאירוביץ' 
010054610 

 010054610 :פקס
 

rikim@m-yehuda.org.il 

 
ש'ח, כולל אוטובוס, מדריך,  051עלות טיול 

 ארוחת צהריים, וכניסה לאתרים.
 
 
 
 

 תיאום מראש
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 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ודחוויות ניר ד

 
 קיבוץ ניר דוד

 
 מועצה איזורית
 עמק המעיינות

 
 
 
 

 
.טיול בפארק המעיינות ברכבים ירוקים משך 0

הטיול כשעה וחצי, נהיגה עצמית לבעלי רישיון 
 נהיגה.

"על אהבה וחיות  -.טיול בפארק האוסטרלי 6
 אחרות"

 .ארוחת צהריים ב"חברותא"9
 

 
 תיאום ביקורים
00-6044060 
00-6044051 

 
shivuk1@nirdavid.org 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה

 ₪ 96  –פארק המעיינות 
 ₪ 62 -הפארק האוסטרלי )גן גורו(

 ₪ 45 –ארוחת צהריים 
 ₪ 30 –חבילה משולבת 

 91למינימום  90.06.05החבילה בתוקף עד  
 איש, לא כולל שבתות חופשים וחגים.

 
 תיאום מראש

 

 
 00-מטיילים ב

 
 

 
עמק המעיינות 
 )עמק בית שאן(

 
 טיול ליום שלם :

 
צפייה בציפורים הנודדות בבריכות הדגים, 

טיבוע ציפורי שיר, ביקור בחוות דגי נוי, סיור 
בדרף נוף גאון הירדן המשקיפה לממלכה 

 הירדנית, וקינוח במסעדה כשרה.

 
 סופי עטרה

050-0605612 
 

sofi@kfar-ruppin.org.il 
 

 

 
ליחיד בקבוצה.₪  095עלות הטיול   

 איש בקבוצה. 91מינימום משתתפים 
 מומלץ להביא משקפת

 אפריל. –הטיולים יתקיימו בחודשים ספטמבר 
 

 תיאום מראש

 
 יד בן צבי

 
 

 
יד בן צבי 
ושכונות 
 בירושלים

 
מים לאוכלוסיית יד בן צבי מקיים סיורים המותא

האזרחים הותיקים, בשכונות ירושלים, 
 במחירים יחודיים לחודש האזרח הותיק.

 
 

http://www.ybz.org.il/ 
 

 
 ברזני-גלי שבת

01-5204460 
050-6610064 

 
gali@ybz.org.il 

 
 

 
משתתפים( 95לקבוצה )עד עלות סיור   

ש'ח 831  
 
 
 

 תיאום מראש
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 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 יאכטות אילת 

 
 חברת רועי

 
 אילת

 
שייט בספינות מרווחות וגדולות, ספינה 

 מ' מתחת לפני הים. 6מזכוכית 
 ניתן לשלב שייט+ארוחות ומוזיקה בספינה.

 
 חן
 (6)שלוחה  04-6216661
 

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

 
 עלות מבחר סוגי השייט נעים

 ליחיד בקבוצה.₪  55 -₪  61בין 
 סוגי השייט כוללים ריקודים, מוזיקה, שתיה וכדו'

 
 

 תיאום מראש
 

 
 יחבקו אותך דרכיה

 
ברחבי מחוזות 

 ירושלים
 והמרכז

 
ים מענינים, טיולים באוטובוס וירידות באתר
 מייצגים ומרגשים.

הרצאות ומצגות מרתקות בנושאי ידיעת הארץ, 
 חגי ישראל, היסטוריה ומנהיגות.

 מתובל בשירים, חידונים ושעשועונים.
 

 
 שאול אדלר

050-1410101 
01-5201000 

 
adler@013.net.il 

 
 לא כולל מע"מ ונסיעות.₪  411עלות הרצאה 

 על הדרכת טיול. 01%תינתן הנחה של 
 

 
 מסע בכורסא

 
 הרצאות וטיולים בארץ

 
 ברחבי הארץ

 

 
דרך -הדרכת טיולים ע"י מורת .0

 אקדמאית היסטוריונית.
הרצאות בליווי מצגת או שקופיות  .6

 בנושאים:

 "מחרמון עד אילת" 

 "מדוד עד הרצל" 

 ד הפלמ"ח מהתנ"ך ע
 ועוד

 

 
 עירית היימן

01-5414002 
051-5104440 

 
irithyman@gmail.com 

 
 

 
 עלות :
 ₪ 811 –הדרכת יום טיול 
 ₪ 211  –הדרכת חצי יום 
 ₪ 511   –שעת הרצאה 
 

 )לא כולל נסיעות וביטול זמן(

 
 משוט בארץ

 
אזור המרכז 

 והצפון

 
 ים והרצאות בתחום ידיעת הארץטיול

 בליווי שקופיות.

 
 ברוך שטרן

051-1506024 
00-6110000 

 
zilas1@netvision.net.il 

 

 
 כולל מע"מ.₪  411עלות ההרצאה 

 על כל טיול תינתן
 מהמחיר הרגיל. 05%הנחה של 
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 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 נתיב לשלום

 

 
 מושב

 העשרה-נתיב
 

מ.א. חוף 
 אשקלן

 
 סיור במושב נתיב העשרה ותצפית.

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

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

 
www.tsameret.net 

 
 צמרת זמיר

051-5001604 
 

katom_z@bezeqint.net 
https://www.facebook.com/NetivL

Shalom 

 
 שח ליחיד בקבוצה. 09פעילות של שעה, עלות 

 
 
 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 סיורים דינמיים

 
 אורנה סידי 

 ורי דרךוצוות מ
 לרשותכם מקצועיים

 
 ברחבי הארץ

 
 ארגון טיולים ונופשים המותאמים לגיל הזהב

 בכל רחבי הארץ
 סיורים בעקבות:, סיפורי התנ"ך, פולקלור,

היסטוריה וארכיאולוגיה, טיולים ספרותיים, 
בתים מספרים, עדות, צבעים, טעמים וחוויות 

 בשווקים.
לים בין הסיורים: שרונה ושרונה מרקט, ירוש

שאהבתי עתיקה כחדשה, גרפיטי בפלורנטין 
 וטעימות בלוינסקי ועוד.

 
www.dynamictours.co.il 

 
 אורנה סידי

051-1420400 
 

 סיורים דינמיים
00-0520001 

 
sidi_o@netvision.net.il 

 
כל הטיולים מלווים בהדרכה מקצועית  עם מורי 

 דרך בעלי רישיון וניסיון
 ומותאמים לגיל הזהב.

 הנחה בחודש האזרח הותיק
 לטיולים בארץ 05% -החל מ

אנחנו אתכם מהרעיון ועד הביצוע בהתאמה 
 אישית

 בהתאם לתקציב לצרכים ולרצון.
 

 
 ר עולם ותיירותעי

 
-רחבי העיר תל

 יפו -אביב 

 
אביבית מציעים הכרות עם -סיורי החוויה התל

סיפורה של העיר תל אביב יפו באמצעות מגוון 
רחב של סיורים ונושאים שונים כמו נוה צדק 

 והתחנה, סמטאות קסומות ביפו, גרפיטי,
מאחורי הקלעים של התיאטרון, ביאליק 

 שרונה ועוד.וחברים, המושבה הטמפלרית 
 

www.visit-tlv.co.il 
 

 
 הילה דרכלר

02-0152400 
 

tourism@mail.tel-aviv.gov.il 

 
על כל הסיורים שיתקיימו  61%תינתן הנחה של 

במהלך חודש האזרח הותיק. ההנחה, מתוקף 
 חוק אזרח ותיק.

 
 

 
 

 תיאום מראש
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 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
תיירות 
 דגנייה א

 

 
קיבוץ דגניה 

א' )ע"י 
 הכנרת(

 

 
 מגוון סיורים :

 במשעולי העמק שירי רחל וחלוצים. -ל מזמרטיו
 סיפור נשות העלייה השנייה. -סיור חלוצות 

 כשר -בחדר האוכל  -סיור חלוצים + ארוחה 
 שעות כולל ארוחה 4דגניה ואתריה  -סיור מקיף

 
 הדס

051-2000100 
 

rishonim@deg
ania.org.il 

 

 
 הסיוריםעלות 

 איש 41לאדם בקבוצה של ₪  95 -טיול מזמר 
 איש 41לאדם בקבוצה של ₪  02 -סיור  חלוצות 

 ₪ 55 -סיור + ארוחה 
 ש"ח 35 -מחיר סיור מלא כולל ארוחה וכניסה למוזיאון 

 שם גוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 "קח מקל,

קח 
 תרמיל"

 
מסלולי טיול 
בכל רחבי 

 הארץ

 
 ייעוץ טלפוני ראשוני על מסלולי טיול לגיל המבוגר.

 
 

    
השירות 

ללא 
 תשלום.

 

 sidi_o@netvision.net.il 051-1420400 אורנה סידי

 shivukella@gmail.com 054-04-000-11 אלה פרסבורגר

 051-1506024 ברוך שטרן
00-6110000 

zilas1@netvision.net.il 

 gil@gilhovav.co.il 00-6240000 גיל חובב

 01-0005050 גילי טופר
051-2000120 

gilitoper8@gmail.com 
 

 holin@actcom.net.il 051-1005440 זאב הולין

 havatzelet2012@gmail.com 050-0000655 חבצלת בוחניק

 ygalor@israelinfo.org 051-6120140 יר גלאוריא

 051-2061001 מירי יוסף
02-0506000 miri@miriyossef.co.il 

 frankmoshe@walla.com 050-0001400 משה פרנק

 faresgadban1@walla.co.il 050-5000120 פאריס גדבאן

 Tsvika41@bezeqint.net 051-2005005 צביקה חי
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 איחוד הצלה

 
ארגון מתנדבים 

 לאומי להצלת חיים

 
 ירושלים
 רמת גן

 תל אביב
 בני ברק

 
ביקור שבועי אצל קשישים עריריים שאינם מבקרים 

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

 כגון: לחץ דם, סוכר, דופק, נשימות.
 

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

 

 שמואל

051-6112102 

 (90)שלוחה  01-5001010

 

shmuelr@1221.oeg.il 

 

 
 הפעילות הינה בהתנדבות מלאה,

 ע"י מתנדבים בעלי הכשרה רפואית.
יעשו  אזרחים הותיקיםהביקורים בבתי ה

בפיקוח ובליווי צוות המחלקה לשירותים 
 חברתיים בישוב.

 
 

 
 ארגופיטנס

 

 
 ברחבי ירושלים

 
 פעילות גופנית לגיל השלישי:

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

 
www.ergofiness.co.il 

 

 

 יפעת לוי

050-6040000 

 

yifat.levy@gmail.com 

 
 הפעילות מיועדת לתושבי ירושלים,

 וניתנת ללא תשלום.
הפעילות תתקיים במסגרות של האזרחים 

 הותיקים
 

 
 בקול
 

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 

 
 משרד ראשי

, תל 94רחוב הברזל 
 אביב
 

 בירושלים
 בית זוסמן

 05סמטת רובינשטיין 
 

 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, 
עיון וקורסים, תצוגת אביזרי עזר,  נגישות, ימי

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

 למכשירי שמיעה.
 

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

 

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 בירושלים:
01-6012102 

 01-6020000 :פקס
 

 
יחד נלחם לשוויון הזדמנויות ושילוב בכל תחומי 

 החיים
 

 עלות דמי חברות:
 לשנה₪  061: 25עד גיל 
 לשנה₪  011: 25 מעל גיל
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 בקול
 

המרכז לחיים 
 עצמאיים

 
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 משרד ראשי

 ת"א  94הברזל 

 
ארגון בקול מנהל תוכנית "המרכז לחיים עצמאיים 

תל אביב" מרכז רב שירותים קהילתיים מיועד 
 לאנשים עם מוגבלויות.

 פעילויות עיקריות:
נכים למען נכים  שירות ייעוץ של-( יעוץ עמיתים0)

 למיצוי זכויות וקידום חיים עצמאיים.
לווי אישי )מנטורים(  –( קידום חיים עצמאיים 6)

 והכשרה.
( קידום נגישות בקהילה ונגישות אישית 9)

 )אביזרים(.
קידום הנגשת פעילויות  –( פעילות חברתית 4)

 חברתיות ברחבי העיר.
ום נכים ולא נכים למען קיד –( ריכוז מתנדבים 5)

 מטרות ופעילויות המרכז.
 

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

 

 

 צוות המרכז לחיים עצמאיים
 יפו-תל אביב

02-5150001 

 
 חלק מהפעילויות כרוכות בתשלום.

 משותפות לאנשים מתקיימות פעילויות
 עם וללא מוגבלות.

ניתן להצטרף כפעילים במרכז ולהשתתף 
 בקבוצות פעילות שונות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 בקול
 

 קו המידע ותמיכה
 

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 ארצי

 
קו המידע והתמיכה מופעל ע"י מתנדבים לתת מידע 

לפונים בסוגיות הקשורות לכבדות שמיעה 
 ההתמודדות עימה.ו

 
www.bekol.org 

 

 ליצירת קשר נא
 להשאיר הודעה
02-5250001 

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 
 השירות ניתן ללא תשלום
 בשפות העברית והרוסית.

 ניתן לפנות במכתב למשרדי "בקול"
 , תל אביב94רזל הב

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 בקול
 

 תחנות מידע
 

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 ראשל"צ
 תל אביב

 חולון
 חיפה
 טבריה

 באר שבע

 
תחנות המידע מספקות שירותי מידע ותמיכה 

לאנשים כבדי שמיעה ובני משפחותיהם כדי שיוכלו 
 להתמודד בצורה יותר טובה עם הירידה בשמיעה.

אנשים בעלי ידע מקצועי התחנות מופעלות על ידי 
 שהם כבדי שמיעה בעצמם ומכירים מניסיון אישי

 את ההתמודדות עם הירידה בשמיעה.
 

 מכוני שמיעה:

  0מרפאת מכבי "מרכז המכונים", לישנסקי 

 ראשל"צ.

  32מרפאת מכבי "השלום", יגאל אלון , 

 תל אביב.

  ,מכון להפרעות בתקשורת, בית חולים וולפסון
 חולון

  חיפה.01"צ'ק פוסט", מרקוני מרפאת מכבי , 

  טבריה.0מרפאת כללית "רקתי", החשמונאים , 

  מכון השמיעה והדיבור של מכבי, קניון קריית

 , באר שבע4הממשלה, רחוב התקווה 

 

www.bekol.org 

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 

 
 הפעילות ללא תשלום.

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

 הינכם חברים.
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 בקול
 

הדרכות, הרצאות, 
וסדנאות בנושאי 
הירידה בשמיעה 
ודרכי התמודדות 

 עימה
 

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 

 
 משרד ראשי:

 ת"א 94הברזל 
 

 ירושלים:
בית זוסמן רובינשטיין 

05 

 
הדרכות, הרצאות, וסדנאות על הירידה בשמיעה, 
הסתגלות למכשירי שמיעה ושימוש באבזרי עזר 
 לשמיעה. מרכזי תצוגה של אבזרי עזר לשמיעה,

 
www.bekol.org 

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 בירושלים:
01-6012102 

 01-6020000 :פקס
 

 
השירותים ניתנים ללא תשלום או תשלום סמלי 
עבור חברי "בקול", ובתשלום עבור מי שאינו 

 חבר.
 
 
 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 בקול
 

 FMהשאלת מערכות 
 

די שמיעה ארגון כב
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 משרד ראשי:

 ת"א 94הברזל 
 

 ירושלים:
בית זוסמן רובינשטיין 

05 
 

 וברחבי הארץ

 
 ממרכזי ההשאלות ב"בקול"  FMהשאלת מערכת 

בתל אביב ובירושלים אפשרית לחברי ארגון בקול 
לתקופות קצובות. ההשאלה מתבצעת על ידי 
 ית,קלינאיות תקשורת ב"בקול" וכוללת התאמה איש

 הדרכה וליווי למשתמש.
 

www.bekol.org 

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 בירושלים:
01-6012102 

 01-6020000 :פקס

 

 
 הינה בתשלום FMהשאלת מערכת 

לים לחברי בקול ולסטודנטים תעריפים מוז
 הזכאים לשיקום מקצועי

 של הביטוח הלאומי.
 
 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 בקול
 

ניידת השמיעה 
 הארצית

 
ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 

 
 משרד ראשי:

 ת"א 94הברזל 
 

 וברחבי הארץ
 

 
ניידת השמיעה הארצית מגיעה למרכזים קהילתיים  

 ומידע לצורכי העלאת מודעות, מתן עזרה
 עם דגש על הפריפריה

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 רכזת הניידת:
050-0506506 

 
הרצאה, סיפור אישי, בדיקות סינון שמיעה, יעוץ 

 פרטני מטעם ובפיקוח קלינאית תקשורת.
 
 
 
 

 תיאום מראש
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 בקול
 

 ייעוצים פרטניים
 

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 משרד ראשי:

 ת"א 94הברזל 
 

 ירושלים:
בית זוסמן רובינשטיין 

05 

 
יעוץ אודיולוגי פרטני לאנשים כבדי שמיעה ובני 

 משפחותיהם. ללא תשלום לחברי בקול.
. 

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 
 נא להצטייד בבדיקת שמיעה מקיפה ועדכנית

 
 
 

 תיאום מראש

 
 בקול
 

 קידום נגישות
 

ארגון כבדי שמיעה 
 ומתחרשים )ע"ר(

 
 משרד ראשי:

 ת"א 94הברזל 

 
"בקול" פועל להגברת המודעות ולהנגשת שירותים 
בכל התחומים כגון: חינוך, השכלה גבוה, תרבות, 

רותים ציבוריים, נותני שרות, למען ייצוג עניינם שי
 של כבדי שמיעה בפני רשויות ומוסדות.

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 
לתיאום שיחה עם רכזת נגישות נא ליצור קשר 

 עם המזכירות

 
 בקול
 

 פרסומים
 

ון כבדי שמיעה ארג
 ומתחרשים )ע"ר(

 
דפוס, דוא"ל, 

 ואינטרנט

 

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

 מחקרים, וראיונות אישיים.

  במוסף "ביו" לכבוד חודש השמיעה הארצי– 
חודש מאי בשיתוף עם עתון כולל מאמרים 

שמיעה ודרכי חשובים על נושאי הירידה 
 התמודדות עימה

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

 ותעשו לנו "לייק".
 

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

 

 מזכירות:
 (1)שלוחה  02-5150001

 02-5150000פקס: 
 

info@bekol.org 
 

 לקריאות דציבל באינטרנט:
http://www.smartpage.co.il/v
ault/mag/2015/bekol_02.ht

ml 
 

 
ות למתעניינים לקבל דוא"ל חודשי על פעילוי

 בקול נא ליצור קשר עם המזכירות
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 האגודה

 למלחמה בסרטן

 
 ברחבי הארץ

 
הרצאות מטעם מדריכי ההסברה של האגודה 

 למלחמה בסרטן בנושאים:
תזונה ופעילות  –"אורח חיים בריא למניעת סרטן" 

 גופנית
 נזקי השמש ומניעתם –"חכם בשמש" 

 סיגריות ונרגילה –נזקי העישון 

 

  שולצר צפון רבתי: עליזה
00-4511011 

 חיפה: נעמי כפרי
00-4511015 

 גיאת-ירושלים: רותי בן
01-6156011 

 מרכז: מזכירות מח' הסברה
02-5011600 

 דרום: יעל קוזיול
04-6101114 

 פאתן ג'טאס החברה הערבית

00-6550655 

 

 
 ללא תשלום

 
 האגודה

 למלחמה בסרטן

 
 ברחבי הארץ

 
א מניעה הרצאות מטעם אחיות מתאמות שד בנוש

 וגילוי מוקדם של סרטן השד.

 

 ד"ר אביטל פאטו בן ארי
02-5011605 

 
avitalpb@cancer.org.il 

 
 

 
 ללא תשלום

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 

 
 ברחבי הארץ

 
הזמנת חומרי הסברה לקידום אורח חיים בריא 

 ומידע אודות מחלות הסרטן

 

 רות מחלקת הסברה והדרכהמזכי
02-5011600 

 02-0211040פקס 

 

hasbaradep@cancer.org.il 
 

 
 ללא תשלום

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 

 
 ברחבי הארץ

 
"טלמידע" האגודה למלחמה  –שירות מידע טלפוני 

 בסרטן
 למידע בנושאים הבאים:

 מניעת סרטן
 אבחון דרכי

 דרכי טיפול ושיקום
 התמודדות עם מחלת הסרטן

 קבוצות ומרכזי תמיכה
שירותי האגודה למלחמה בסרטן לילדים ומבוגרים 

 שחלו ובני משפחתם
 מידע על תרופות

 שמות מומחים לחוות דעת שניה
 סל התרופות
 זכויות החולה

 

 

 1-400-500-005 -עברית 
 1-400-26-26-55 -ערבית 
 1-400-20-22-00 -רוסית 

 

 
 ללא תשלום
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 

 
מרכז "חזקים ביחד" 

בית  –בגבעתיים 
מטי, בית האגודה 

למלחמה בסרטן, רח' 
 גבעתיים. 0רביבים 

 
מרכז הפעילות 

והתמיכה ע"ש ישראל 
ולילה אלתר 

רח' יד  –בירושלים 
, תלפיות, 9חרוצים 

 ירושלים.
 

מרכז הפעילות 
והתמיכה ע"ש 

זנבלט עמנואל ג' רו
בית אהרון  –בחיפה 

ואולגה רוזנפלד, רח' 
, בת 65רוזנפלד 

 גלים, חיפה.
 

מרכז "חזקים ביחד" 
ע" רות ורובל 

 –)שניידר( בעפולה 
בית פוזנק, גבעת 

 המורה, עפולה.
 

מרכז תמיכה "בית 
-מעגן" בבאר –אידי 
 09רח' בקע   -שבע 

 שבע.-רמות באר

 
ים "חזק –מרכזי פעילות ותמיכה ברחבי הארץ 

 ביחד":
מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן 

משמשים בית בקהילה לחולים, למחלימים ולבני 
משפחותיהם. במרכזים מתקיימות קבוצות תמיכה 
בהנחיית אנשי מקצוע כגון: קבוצות למבוגרים, בני 

משפחה התומכים בחולה, קבוצות של אובדן ושכול, 
עילות קבוצות למחלימים ועוד. כמו כן מתקיימת פ

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

 
 

 

 גבעתיים

02-5011620 
 

 ירושלים
01-6156011 

 
 חיפה

00-45110112520 
 

 עפולה
00-6010461, 

 00-650100025 
 

 שבע-באר
04-6000401, 

 04-6040014 

 
 ללא תשלום

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 

 
 ברחבי הארץ

 
 ניידת ממוגרפיה

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

 מסל הבריאות.
 

www.cancer.org.il 

 

ההרשמה לבדיקה בניידת 

מתבצעת דרך סניף קופת 

ת החולים של המבוטחת. לקבל

מידע אודות מסלול הניידת, ניתן 

לצלצל לטלמידע של האגודה 

 למלחמה בסרטן

, או לגלוש 1-400-500-005 

לאתר האינטרנט של האגודה 

 למלחמה בסרטן 

 

 
ומעלה, פעם  51הבדיקה מיועדת לנשים מגיל 

בשנתיים; ולנשים באוכלוסיית סיכון, להן אם או 
ומעלה,  41אחות שחלו בסרטן השד, מגיל 

בשנה. לנשים להן נמצאה מוטציה גנטית,  פעם
ניתנת הבדיקה מגיל מוקדם יותר, עפ"י המלצת 

 הרופא

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 

 
 ברחבי הארץ

 
 אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן

אתר האינטרנט מתעדכן על בסיס יומי ומעניק לכלל 
הציבור מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למניעת סרטן, 

קדם ושמירה על אורח חיים בריא. לציבור אבחון מו
החולים, המחלימים ובני המשפחות מעניק האתר 
מידע על מחלות הסרטן השונות, דרכי הטיפול, 

השיקום ואיכות חיים בזמן מחלה ולאחריה. באתר 
פורומים בנושאים שונים,  05-קיימים למעלה מ

 בניהול מיטב המומחים.
 

 

www.cancer.org.il 
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
האגודה למלחמה 

 בסרטן
 

 
 ברחבי הארץ

 
 התנדבות באגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מבססת פעילויות רבות על 
 01-אלפי המתנדבים הפרושים על פני למעלה מ

סניפים לרוחבה ולאורכה של הארץ. המתנדבים 
ייע פועלים בתחומים שונים ומגוונים במטרה לס
 לחולי הסרטן ולקדם את פעילות האגודה.

 

 המתנדבים רכזת -רצו שיר בוטל
 02-5011616 

 
shirbt@cancer.org.il 

 
המעוניינים להתנדב יוכשרו וישולבו במסגרות 

 ההתנדבות השונות באגודה.
 

האגודה למלחמה בסרטן מארגנת ימי עיון רבים 
לא תשלום במהלך השנה, למידע על ימי עיון ל

קרובים ניתן להיכנס ללוח האירועים באתר 
האגודה למלחמה בסרטן או לפנות אל מחלקת 

 השיקום והרווחה 
 02-5011614: בטל

 

 
 המוסד

 לביטוח לאומי
 

 אגף ייעוץ לקשיש

 
בכל סניפי המוסד 

 לביטוח לאומי
 ברחבי הארץ.

 
 ביקורים חברתיים קבועים:

דבי הייעוץ לקשיש עורכים ביקורים חברתיים מתנ
אצל קשישים 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.
 

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

 

 
 01-6062000    –עברית 
 01-6062001    –ערבית 
 01-6062001     –רוסית 

 01-6062002  –אמהרית 
 01-6062000    –אנגלית 

 
 ת ניתן ללא תשלום.השירו

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

 

 
המרכז הרפואי 

 סורוקה
 

 באר שבע

 
שדרות רגר יצחק, 

 באר שבע

 
 יום עיון לאזרחים ותיקים הכולל:

 הרצאות בנושאים שונים.
 בדיקות ראיה, שמיעה, לחץ דם וסוכר.

 מכובדת. קבלת פנים
 

hospitals.clalit.co.il/hospitals/soroka/he-
il/Pages/homepage.aspx 

 
 שרון אדרי

04-6000000 
050-6160162 

 
sharonga@clalit.co.il 

 
יום העיון יתקיים ביום חמישי בתאריך 

5.00.6105 
 3:11-06:11בין השעות 

 ההשתתפות ביום העיון ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הותיקים מוזמן.

 יינתן כיבוד במקום
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:shirbt@cancer.org.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 מהלב

 
המרכז הישראלי 
 לנגישות בתקשורת

 
 ברחבי הארץ

 
לב" במהלך חודש האזרחים הותיקים, חברת "מה

 תערוך
, בתי אבות אזרחים ותיקיםהרצאות למועדוני 

 ומסגרות 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

02-0140200 

050-4244522 

 

 אנה קריימן

02-0140200 

 

kilim@mehalev.com 

 

 
ההרצאות וימי הבריאות ינתנו ללא תשלום 
 במסגרות מועדוני קשישים, בתי אבות וכו'

ן מערכת שמיעה באירועי חברת "מהלב" תתקי
חודש האזרחים הותיקים, עבור קהל הקשישים 

 כפי שמותקנת בתיאטראות, ללא תשלום.
 

 לחברה הנחות משמעותיות והסדרים
 עם קופות החולים וקרן שיבה טובה.

 

 

 מרכז רפואי מאיר

 
 אולם מיני קוט

)בבניין סטולברג 
 (0קומה 

רח' טשרניחובסקי 
 , כפר סבא. 53

 

 

שא: "זכויות בריאות לגיל השלישי באלף מפגש בנו
 השלישי"

 –מנהלת תחום בריאות  –גב' זהרה כהן 

 המשרד לשוויון חברתי

 

 מרכז השירות והמידע,
 בימים א עד ה

 18:11-02:11בין השעות 
00-0001000 

 

 (63.01.05ביום ה )המפגש יתקיים 
 02:11בשעה 

 .משך המפגש כשעה וחצי

 במקום יינתן כיבוד קל

 

 פות ללא תשלוםהשתת

 

 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 

 מרפאת שיניים

 

 האגודה למען העיוור

 

 
 8רח' רביבים 
 הרצליה

 

מרפאת שיניים נותנת שירותים לעיוורים/ליקויי ראייה 

ובני משפחותיהם, והן לאוכלוסיות הקשישים ולבני 

רופאי שיניים בתחום  4ביתם. טיפולים ניתנים על ידי 

שורש, עקירות,  מונעת, משמרת )סתימות( טיפולי

גשרים, כתרים תותבות למיניהן, וכן ניתוחי השתלות 

 שיניים.

 

www.shikumsharon.org 
 

 

 מיקי סויסה

00-0541000 

 

מרפאת השיניים מעניקה לאוכלוסיית האזרחים 

 65%הותיקים לאורך כל השנה הנחה של 

בטיפולי תותבות  95%-בטיפולים הכלליים וכ

 )שזה עיקר הטיפולים לקשישים( ממחיר השוק.

 
 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 משגב לקשיש

 
ברחבי ירושלים 

 בלבד

 
עמותת משגב לקשיש מקיימת ביקורים בבתי 

בירושלים וממליצה על ביצוע פעולות  אזרחים ותיקים
 התורמות לבטיחות בבית, כגון:

 הרכבת מעקי בטיחות מאחזים ועוד.
 

 

 י הורוביץשוש
 (5 )שלוחה 01-6151000
 

shoshi@misgav-

lakashish.org 

 
 המאחזים והמעקים ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 משגב לקשיש

 
 מרכז העמותה

 רחוב
   66בני ברית 
 ירושלים

 
 לניצולי שואה בנושא: מוקד מידע וסיוע
 , הטבות, פיצויים,הגדלת זכויות

 גם למי שלא פנה לקבלת מענק.

 

 משגב לקשיש
01-6151000 

 
office@misgav-

lakashish.org 

 
 השרות חינם

 ניתן בימי שני ע"י מר מיכאל אוריך
 וד"ר רות פלסהאיר

 מתמחים בזכויות לנצולי שואה.
 

 מנית.תרגום לאנגלית וגר

 
 משגב לקשיש

 
 מרכז העמותה

 רחוב
   66בני ברית 
 ירושלים

 
עמותת משגב לקשיש מתמחה בתמיכה למשפחות 

 המטפלות בחולי אלצהיימר ודמנציה

 

 גילה טרופ
 (0)שלוחה  01-6151000
 

trop.aviad@gmail.com 
 

 
לחולי  הנחיה ולימוד ערכות המתאימות

 אלצהיימר.
 הפעילות ללא תשלום

 
 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר פעילותאופי ה

 
 עזר מציון

 
 ברחבי הארץ

 
סיעודיים  אזרחים ותיקיםמילוי משאלות ייחודיות של 

 ליעדים שייקבעו בתאום עם האזרח הותיק.
 

http://www.ami.org.il 
 

 

 מוקד להזמנות

1-400-40-10-20 

 

1800siud@ami.org.il 

 
 הפעילות ללא תשלום.

 
 על"ה

 
 ברחבי הארץ

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

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

 

 משרקי משה

050-0600104 
 
lcb-

mashraki@savion.huji.ac.il 
 

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

 אזרחים ותיקיםניתן להפנות לעמותת על"ה 
 לקויי ראייה המוכרים לכם.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 מיקום שם הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר עילותאופי הפ

 
 המוסד

 לביטוח לאומי
 

 אגף ייעוץ לקשיש

 
בכל סניפי 

 המוסד
 לביטוח לאומי

 
 ביקורים חברתיים קבועים:

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

נועדו להעניק לאותם קשישים תחושת שייכות וחברות. 
ים גם משמשים כמתווכים בין הקשישים לבין המתנדב

 המוסד לביטוח לאומי ולשירותים אחרים בקהילה.
 

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

 

 
 01-6062000    –ברית ע

 01-6062001    –ערבית 
 01-6062001     –רוסית 

 01-6062002  –אמהרית 
 01-6062000    –אנגלית 

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

 מענה קולי בשפה המבוקשת.
 

 
 יד ריבה

 
 סיוע משפטי לקשיש

 

 
 ארץברחבי ה

 
 יידוע האוכלוסייה המבוגרת על זכויותיה וסיוע במימושן.

 השירות כולל:
 קו מידע טלפוני -

 מרכזי מידע, הכוונה וסיוע משפטי ראשוני. -
תכנית הגנה על שלום האזרח הותיק מפני התעללות  -

 והזנחה
 הרצאות לאזרחים ותיקים ולאנשי מקצוע. -

 פעילות בתחום מדיניות וחקיקה -
 וכלוסיית האזרחים הותיקיםלטובת א

 
www.yadriva.org.il 

 
 פנינה פריץ

01-6000641 
 

pninaf@yadriva.org.il 
 

 

 
 מרכזי מידע, הכוונה וסיוע משפטי .0

 ראשוני ניתן מתוך סניפי יד שרה
 ברחבי הארץ. יישובים 61-בכ

 הייעוץ ללא עלות.
 011השירות ניתן באמצעות מעל 

מתנדבים רובם עו"ד וצוות שכיר 
 מצומצם.

 ההרצאות מועברות בנושאים מגוונים .6
 הנוגעים לחיי האזרח הותיק.

הרצאות ניתנות לאוכלוסיית גיל 
 השלישי ואנשי מקצוע

תוכנית הגנה על שלום האזרח  .9
ה הותיק מפני התעללות והזנחה נעש

 בשיתוף פעולה עם שירותי הרווחה.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 מיקום שם הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר עילותאופי הפ

 
 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.

 קבוצות תמיכה לבני זוג ולדור ביניים,
 קבוצות הפוגה וכיף,

 קהל הרחב.הרצאות ל

 
 טלפון לתיאום:
01-6000606 

 
yadl@yadsarah.org.il 

 

 
השירות מיועד לבני משפחה מטפלים 

 וניתן ללא תשלום.
ציבור בני משפחה מטפלים מוזמן ליצור 

 קשר.
 

 
  כן לזקן

 
 זכויות  לקידום

 האזרחים הותיקים

 
 ברחבי הארץ

 
דע טלפוני חינם אליו יכולים האזרחים הותיקים מוקד מי

 לפנות לצורך בירור, תיווך ומיצוי זכויותיהם
 בכל נושא ונושא כגון:

אלימות וניצול כלכלי, ביטוח לאומי, סיעוד, בריאות, 
 ניצולי שואה, רווחה, דיור, נגישות, צרכנות, פנאי ועוד.

 השירות ניתן גם בשפה הרוסית.
*6684. 

 
1-400-200-220 

 
 

www.kenlazaken.org.il 
 

 
 ביאנקה יואל

01-6121156 
 

kenlazaken@bezeqint.net 
 

 
 השירות ניתן ללא תשלום .

 שעות, 48הטיפול מתבצע בתוך 
כולל מתן מידע והדרכה בנושא זכויות 

האזרחים הותיקים ,ייעוץ והכוונה בפתרון 
בעיות, ליווי מקצועי ויצוג האזרח הותיק 

 מול הרשויות כולל יעוץ משפטי.
 
 
 

 
 לפידות

 את לפידות
 

 משרד עורכי דין

 
 בנימינה,

 זכרון יעקב,
 חדרה

 
 מתן הרצאות בנושא צוואות.

 
 עו"ד הראל לפידות

00-6140101 
 

lapidotlaw@gmail.com 
 

 
 השירות ניתן ללא תשלום.

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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


 סיוע משפטי ומניעת הזנחה כלפי אזרחים ותיקים
 

 

40 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 מיקום שם הגוף
 הפעילות

 הערות איש קשר עילותאופי הפ

 
משרד הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 
האגף לשירותים 
 -חברתיים ואישיים 

השירות לאזרחים 
 ותיקים

 

 
 ברחבי הארץ

 

 
הקמת ועדה בינמשרדית ובינארגונית לתיאום עמדות, 

 וקביעת דרכי פעולה משותפים
 חים ותיקים.לצמצום התעללות באזר

הקמת והפעלת יחידות לטיפול ומניעת התעללות 
באזרחים ותיקים במחלקות לש"ח, בשיתוף עם קופ"ח, 

משטרה, יד ריבה, אשל ועמותות למען האזרחים 
 הותיקים.

הקמת ועדות למניעת התעללות באזרחים הותיקים 
במוסדות, תוך ליווי של ועדת היגוי ארצית, המספקת 

 מוסדי וארגוני.-תיאום ביןמתן ייעוץ, הדרכה ו
 

 
 -פאני יוז 

 עו"ס ראשית לחוק הגנה על חוסים
01-5045010 

 
FannyY@molsa.gov.il 

 
השירות לאזרחים ותיקים פועל בשיתוף 

פעולה עם יד ריבה, ביטוח לאומי, משטרה, 
כן לזקן וחברות סיעוד, ברמה של העלאת 

 ות, איתור, זיהוימודע
 ומתן מענה ברמה פרטנית.

 
משרד הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 
האגף לשירותים 
 -חברתיים ואישיים 
שירות לאזרחים 

 ותיקים,
שירות פרט ומשפחה, 

ושירות עבודה 
 קהילתית

 
מועצות 
 איזוריות

 ברחבי הארץ.

 
 טיפול באזרח הותיק ומשפחתו במועצות אזוריות

 ה לבן ממשיך.על רקע העברת הנחל
הפעילות נעשית בשיתוף פעולה עם השרות לרווחת 

 הפרט והמשפחה והשרות לעבודה קהילתית.
מטרת הפעילות למנוע מצבים של התעללות והזנחה 

 של אזרחים ותיקים על רקע חילוקי דעות ועימותים
 בגין העברת הנחלה ליורש אחד.

 
לקבלת מידע, ניתן לפנות למפקחים 

תיקים, עבודה מהשרות לאזרחים ו
קהילתית 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.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אדם לאדם חבר

 

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות:

 יחס בין אנשים הבנוי על  -"פסיכולוגיה אנושית מהי" 
 קבלה חיובית, אמפתיה והקשבה, תוך כנות וכבוד הדדי

 הדגש על יחסי משפחה בגיל המבוגר, הורים, סבים ונכדים.
חיים ללא הומור הם חיים   -הומור ובריאות הנפש" "

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

 המסתיימים בחיוך, ויתור וחסד.
 

 
 ד"ר ארנון לויתן
050-5501211 
02-6011400 

 
levitanar@012.net.il 

 

 
לא כולל מע"מ ונסיעות  ₪ 511עלות הרצאה: 

 הנקבעים
 געה למקום.על פי המרחק וזמן ה

שתי ההרצאות מלוות במצגות, תמונות 
 וסיפורים מן החיים, הספרות והשירה.

 )ברשות המרצה מקרן להקרנת מצגות(.

 
 אופטיקה בעיר

 
 אזור רחובות

 
 מתן הרצאות בנושא ראיה ירודה.
החדישים   בליווי הדגמות הסברים של כלל האביזרים

 הקיימים בתחום.
 

 
 לרנר צבי

050-0444410 
04-4600040 

 
lernerzvi@gmail.com 

 
 הרצאות ללא תשלום,

מראש לעשות את ההרצאה  לתאם  ניתן
 .92בקליניקה ברחובות, רח' יעקב 
 כולל הדגמה ובדיקות ראיה.

 דקות. 45אורך ההרצאה 
 

 תיאום מראש
 

 
 אמנות ישראלית

 
 כמו כולם אבל אחרת

 
ארץ במרכז ה

ובאזור 
 ירושלים

 
הרצאות 'כמו כולם אבל אחרת', הרצאות נפרדות על: רנואר 

האימפרסיוניסט ומאטיס שיצרו חידושים בעקבות 
מחלותיהם; גויא המתחרש 'המחדד את עינו ועפרונו'; 

 'יוצרים נכים'. –אמנים ישראליים: מוטי מזרחי וד"ר מלמד 

 
 אריאלה הירש ישראלי

02-0111100 
051-2224166 

 
hirshariela@walla.co.il 

 

 
 כולל מע"מ ונסיעות. 551עלות הרצאה 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ארגופיטנס

 

 
 רחבי הארץ

 
הרצאה מרתקת בנושא יציבה נכונה מול מחשב ובעבודה 

 פיזית למניעת כאבי גב, כאבי מפרקים ומחלות לב
 

www.ergofitness.co.il 
 

 
 יפעת לוי

050-6040000 
 

yifat.levy@gmail.com 
 

 
ש"ח כולל מע"מ .  511עלות ההרצאה 

ההרצאה כוללת מצגת+תרגילים על 
 כיסא+חלוקת דף תרגילים

 
 עמותת אור ירוק

 
 חבי הארץבר

 
 גיוס מתנדבים והכשרתם למתן הרצאות
 וביצוע פעולות הסברה לקהלים שונים.

 הגיוס יעשה בכל חלקי הארץ.
 

www.oryarok.org.il 
 

 
 מיכל אלפרן

050-0402125 
00-0006165 

 
michale@oryarok.org.il 

 
 הכשרת המתנדבים ללא תשלום.

 ההכשרה תתקיים
 במקומות נוחים למתנדבים.

 

 
 עמותת אור ירוק

 
 ברחבי הארץ

 
 קיום מפגשי הסברה קבועים או חד פעמיים

 בנושא בטיחות בדרכים.
 מתן הרצאות לאוכלוסיית האזרחים הותיקים המלוות

 במצגות ובסרטונים.
 דגשים על קלנועיות,ניתן להעביר את ההדרכות ב

 תחבורה ציבורית, הסחות דעת ועוד.
 

www.oryarok.org.il 

 
 מיכל אלפרן

050-0402125 
00-0006165 

 
michale@oryarok.org.il 

 
 ההדרכות ללא תשלום,

דיור מוגן/מועדונים/  במסגרות מגוונות של
 שיקום ועוד. הפעילות מתקיימת

 במהלך השנה כולה.
 דקות. 45אורך ההרצאה: 

 משתתפים. 05מינימום 
 

 
 ארץ אלף המערות

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות בנושאי ארץ ישראל השונים:

 הרצאות על אזורי הארץ השונים -אדם וסובב 
ו הרצאות על אישים שהטביע -הולכים בעקבות האנשים 

 חותם בא"י
הרצאות על אירועים תנכיים   -סיפורי תנ"ך בארץ הקודש 

 הרצאות בנושאי חקלאות עתיקה ומודרנית. -ארץ זבת חלב 
 

 
 משה פרנק

0500001400 
 

frankmoshe@walla.co.il 

 
 ₪ 511עלות הרצאה 

 כולל נסיעות באיזור ת"א והמרכז.
 איזורים מרוחקיםל

 יש צורך בתשלום נוסף עבור נסיעות.
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מגדל אור

 
מרכז שיקום תפקודי 

ותעסוקתי לאנשים עם 
 לקויות ראייה או עיוורון

 
 ברחבי הארץ

 
 התמקדות בנושאים:

 –. השפעת אובדן הראיה על המצב התפקודי והרגשי 0
 סיבות ומאפיינים

שת .עצמאות תפקודית עם מגבלת ראייה כבסיס לתחו6
 רווחה

כלים  -. הנגשת השירות לאנשים עם עיוורון/לקות ראייה9
 מעשיים לסיוע מקדם עצמאות.

 
www.migdalor.org.il 

 

 
 קשרי קהילה - חגית שמלי

000-0011222 
 

hagit@migdalor.org.il 

 
הרצאות בתשלום, ויתקיימו במסגרות של 

אזרחים ותיקים. )הדגשים בהתאם 
 לאוכלוסיית היעד בהרצאה(.

 
 מגדל אור

 
מרכז שיקום תפקודי 

ותעסוקתי לאנשים עם 
 לקויות ראייה או עיוורון

 
 ברחבי הארץ

 
הרצאות לאנשים בגיל השלישי עם לקות ראייה ועיוורון 

ה, הדרכה שיקומית בנושאים: שיקום תפקודי ראייה ירוד
 כבסיס לתפקוד עצמאי, שימוש בטכנולוגיה מסייעת.

 
www.migdalor.org.il 

 

 
 קשרי קהילה - חגית שמלי

000-0011222 
 

hagit@migdalor.org.il 

 
במסגרות של הרצאות בתשלום, ויתקיימו 

אזרחים ותיקים. )הדגשים בהתאם 
 לאוכלוסיית היעד בהרצאה(.

 
 מגדל אור

 
מרכז שיקום תפקודי 

ותעסוקתי לאנשים עם 
 לקויות ראייה או עיוורון

 
 ברחבי הארץ

 
מתן הרצאות מרתקות של מטפלים ואנשי מקצוע על נושא 
אוכלוסיית הגיל השלישי הלוקה בעיוורון או לקויות ראייה. 

כן ניתן לקיים התנסות בהליכה עם כיסויי עיניים,  כמו
 כחלק מההיכרות עם עולם זה -שימוש בעזרים שונים וכו'

 
www.migdalor.org.il 

 

 
 קשרי קהילה -חגית שמלי 

000-0011222 
 

hagit@migdalor.org.il 

 
 במסגרת חודש האזרחים הותיקים

 ללא תשלום. -ההרצאות 
ההרצאות יתקיימו במסגרות של אזרחים 

 ותיקים.
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מכללת אפקה

 
 מכללת אפקה

 
רחוב מבצע 

 98קדש 
 תל אביב

 

 
פעילות משותפת של סבא ונכד במעבדות המכללה, תחת 

הכותרת " "אפקה בשלייקס", בנוסף לשתי הרצאות 
ות לאוכלוסייה זו המועברות ע"י מרצים מרתקות הנוגע

 בכירים במכללה:
כל דבר מתחבר לאינטרנט" , פרופ'  –"מהפכת החפצים 

 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 הותיקים מוזמן.
 
 
 
 
 
 
 
 

 יש לתאם שבועיים מראש.
 

 
 מרכז הבמה

 
 גני תקווה

 
 
 

 
 בקעת אונו,

רחוב הכרמל 
61 

 גני תקווה
 

 
 ישי תרבותימועדון של

 
תכנית שנתית רב תחומית, המשלבת הרצאות בתחומי 

דעת שונים ומגוונים: אמנות, היסטוריה, תרבויות, בריאות, 
 משפט ועוד.

 00.00.6105מפגשים החל מתאריך  02התכנית כוללת 
עם מרצים מובילים בתחומם, והיא בסבסוד מועצה מקומית 

 גני תקווה. 
 

www.habama-center.org.il 
 

 
 -שרון לב גונן

 מנהלת שיווק ומכירות
02-0205000 

 
sharon@habama.org.il 

 
 
 
 

 
מפגשים שנתיים בימי שלישי  02עלות מנוי ל 
, במחיר מסובסד 13:91-00:11בין השעות 

ש"ח בלבד  95)ערך של ש"ח בלבד  521של 
 למפגש!(

יש להתקשר על מנת לבצע ההזמנה ולשריין 
 מקום.

 
 
 

 תיאום מראש

 
 בינת לב

 

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות בנושאי רפואה משלימה

 וטיפים לטיפול עצמי בכאבים.
 מומחיות לגיל השלישי.

 
 איריס אלון

051-6441156 
 

binatlv@walla.com 
 

 
 ש"ח + מע"מ 511עלות הרצאה 

 לאזור ת"א והמרכז.
 ש"ח + מע"מ. 251לאזורים מרוחקים 
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 בית האומן

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות מרתקות ממיטב המרצים בארץ

 דר' אבשלום קור, דר' דן אלמגור,, ביניהם: יורם טהרלב
 רם אורן נחומי הרציון,, מוקי צור, עופר רגב שאול מייזליש,

 סגל-אבי משהו
 

www.artist-studio.co.il 
 

 
 ליאור לוי

054-2195591 
 

liorlevy@netvision.net.il 

 
במהלך חודש האזרח הותיק בית האומן יעניק 

 דו.להרצאות המוצעות על י 25%הנחה של 
 

 
 גל מכשירי שמיעה

 
תל אביב, 
 ירושלים,

כפר סבא, 
הרצליה, 

רעננה, יבנה, 
 אשדוד,
 בת ים,

פתח תקווה, 
הוד השרון, 
כפר יונה, 
מודיעין, 

מבשרת ציון, 
 נתניה

 
 .מתן הרצאות למטפלים ואנשי מקצוע0

 העובדים עם ציבור האזרחים הותיקים בנושאים:
 

 חום:תחום השמיעה והתפתחות הטכנולוגיה בת
 משקפיים, מכשירי שמיעה, מכשירי שמיעה נטענים וכדומה.

 
הרצאות בתחום התקשורת הבין דורית והקשר לאיכות 

 החיים שלנו בעידן החדש.
 

 .ביצוע בדיקות שמיעה ויעוץ לציבור האזרחים הותיקים.6
 

 . הרצאות לבני הגיל השלישי במגוון תחומים.9

 
 יונתן רוט

1000-50-00-00 
050-5206052 

 
listen@gal-ear.co.il 

 
מתן ההרצאות וביצוע בדיקות השמיעה ללא 

 תשלום.
 

 
 דבורת התבור

 
 ברחבי הארץ

 
 מתן הרצאות בנושא דבורים.

 מפגש הומוריסטי בנושא:
 דבורים ובריאות, דבורים ואקולוגיה,

 דבורים ואוכל, חיי מין ודבורים.

 
 בן זאב יגאל

00-6060504 
050-5620605 

 
bee@tour-galilee.co.il 

 

 
 עלות הרצאה כולל טעימות,

 מע"מ.₪ +  811 -מוצרי דבש 
 באזורי חיפה וגוש דן.

 בשאר האזורים יש תוספת תשלום
 עבור נסיעות.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 דרך פרח

 
תובנות יעוץ והכוונה דרך 

 קלפים

 
מרכז ומחוז 

 השרון

 
 סדנה חווייתית מרתקת ומרגשת דרך קלפים

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

 ובאווירה פתוחה וחיובית.
 מפגשים ללימוד השיטה. 4אפשרות גם לקורס מקוצר של 

 
 מוסרי פרח 

050-0201611 
 

de.perach@gmail.com 
perachmess@walla.com 

 

 
 ₪. 211דקות  31עלות מפגש 
 ₪. 0511מפגשים  4עלות קורס של 

 
 הדים

 מכונים אודיולוגים

 
 ברחבי  הארץ

 
הרצאות בנושאי שמיעה, דרכי ההתמודדות עם ירידה 

 .בשמיעה ושיקום

 
 דובי ברסי

050-2210022 
 

dubi@medton.co.il 

 
 ההרצאות ללא תשלום

 משתתפים בהרצאה. 61מינמום 

 
 לבטיחות המוסד

 וגיהות

 
 ברחבי הארץ

 
 המוסד לבטיחות וגיהות

 אשר תפקידו לקדם את נושא הבטיחות בעבודה,
 הרצאות והדרכות - יקיים במסגרת חודש האזרח הותיק

 בנושא בטיחות בבית,
 לאוכלוסיית האזרחים הותיקים.

 
 
 

www.osh.org.il 
 

 
 ד"ר סמי סעדי -חיפה

411440020- 00 
 דורון רמתי -ת"א

5166064201- 02 
 זאב שכטר –ב"ש 

04-6106240 
 אלכס גרצמן  -ם -י

6012110- 01 
 

jerusalem@osh.org.il 
alexg@osh.org.il 

 
 ההרצאות יינתנו ללא תשלום,

 שעות הרצאה בחודש, 01-בהיקף של כ
 לכל סניף/מחוז.

 

 
 המוסד לביטוח לאומי

 
 אגף ייעוץ לקשיש

 
 ברחבי הארץ

 
 מתן הרצאות בנושא שירות היעוץ לקשיש,

 ם בביטוח הלאומי.וזכויות לגמלאים ולקשישי
 

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

 

 
 01-6062000  –עברית    
 01-6062001 –ערבית    
 01-6062001  –רוסית    
 01-6062002  –אמהרית    
 01-6062000  –אנגלית    

 
 השירות ניתן ללא תשלום

 ע"י עובדי האגף ליעוץ לקשיש.
 –אמצעי תקשורת ידידותי לקשישים 
 ניתוב שיחות לפי מקום מגורים.
 מענה קולי בשפה המבוקשת.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:de.perach@gmail.com
mailto:de.perach@gmail.com
mailto:perachmess@walla.com
mailto:perachmess@walla.com
mailto:dubi@medton.co.il
mailto:dubi@medton.co.il
http://www.osh.org.il/
http://www.osh.org.il/
mailto:jerusalem@osh.org.il
mailto:jerusalem@osh.org.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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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ידיד
 

 מרכזי זכויות בקהילה

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות בנושא מיצוי זכויות:

 שים, צרכנות, דיור, ביטוח לאומי,קשי
 הטבות והנחות וניצולי שואה.

 
 -אירנה לוריה

 מנהלת מרכז זכויות ובריאות
050-6610004 

 
mobile@yedid.org.il 

. 
)כולל מע"מ( + החזרי ₪  511עלות הרצאה: 

 הוצאות נסיעה.
 משך ההרצאה: שעה וחצי.

ות יינתנו על ידי צוות מומחים ההרצא
 והמחלקה המשפטית של ידיד.

 

 
יחסים רגשיים 

 –אינטימיים 
 כאתגר בתקופתנו.

 
 ברחבי הארץ

 
 מתן הרצאות בנושאים:
 "זוגיות בגיל השלישי"

 . יחסים רגשיים ואינטימים עם החברות במועדון,0
 עם האחות הגיסה, השכנה ובמשפחה

 כאתגר של תקופותינו.
משפחתית והשפעתה על תפקודינו והרגשתנו  . אווירה6

 בחיים בכלל ובמשפחה בפרט.
 

 
 ציפי אלון

051-0200000 
02-0011120 

 
tzipialon@gmail.com 

 

 
 ₪ 511עלות הרצאה 

 באזור שבין חדרה לגדרה.
 ההרצאות מתקיימות בשיתוף הקהל.

 
 

 
 חברת לוטן

 
 חיפה,

 כו,ע
נהריה 
 והקריות

 
 מתן הרצאות בנושאים:

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

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

 

 
 אחות מוסמכת -ג'קי זוהר

051-4006201 
 

lotan@barak.net.il 

 
 ההרצאות ללא תשלום

 
 

 
כל מה שרצית לדעת 
על ארה"ב ולא העזת 

 לשאול

 
 ברחבי הארץ

 
הרצאות במיגוון תחומים הקשורים לארה"ב ,כמו היסטוריה 
של ארה"ב,פוליטיקה,אקטואליה,יחסים בינלאומיים ,כולל 

 אמריקאית; היחסים עם מדינת ישראל,קהילה יהודית
הכללית,היהודית.–הרצאות על דמויות שונות בהיסטוריה   

ראשית הלאומיות היהודית,חיבת ציון,הרצל 
 והציונות,העליות הראשונות לארץ.

 

 
 הדה רכניץ

050-7447523 
 

nitzank@bezeqint.net 
 

 
ד עלות הרצאה,באיזור המרכז )מחיר מיוח

₪  811לחודש האזרח הותיק ( : 
לאיזורים מרוחקים יש צורך    +מע"מ

 בתשלום נוסף עבור הנסיעות.
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:mobile@yedid.org.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מדטון פתרונות שמיעה

 
 ברחבי  הארץ

 
הרצאה " לשמוע את הקול" : כיצד אנו שומעים, הסיבות 

לירידה בשמיעה ההתמודדות עם ירידה בשמיעה 
בשילוב  והשלכותיה על חיינו. חידושים בעולם השמיעה.
 תצוגה של אביזרי עזר ומכשירי שמיעה

 

 
 דובי ברסי

050-2210022 
 

dubi@medton.co.il 

 
 ההרצאות ללא תשלום

 משתמשים בהרצאה. 61מינימום 

 
 מרכז מורשת בגין

 
 באודוטוריום
של מרכז 
 מורשת בגין
רחוב ש.א. 

 2נכון 
 ירושלים.

 
 ל בגין לומדים תורה.בביתו ש

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

 שיעורי פרשת השבוע מועברים
 ע"י מרצים מובילים מעולם המדרש והאקדמיה.

 
www.begincenter.org.il 

 

 
 קרן בוגוש

01-5651014 
 

Keren@begincenter.org.il 
 

 
 השיעורים מתקיימים מידי יום חמישי

 באולם האודיטוריום 03.11בשעה 
 של מרכז בגין.

 ללא תשלום. -ההשתתפות בשיעורים 

 
 מה הקשר

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות בנושאים:

 אקטואליה מנקודת מבט של עיתונאי. .0
 טוב או רע? –של תקשורת"  עולם ב"רשת .6

 מילים וצלילים: .9
מצגת: שירים עבריים אהובים לפי תקופה, נושא או משורר 

 והסיפורים שמאחוריהם.
 הקהל מוזמן להצטרף לשירה בציבור עם השירים.

 
 מרצה: העיתונאי והיוצר ניסן פרידמן

 שירים ופזמונים( 611-)הוציא לאור כ
 

 
 ניסן פרידמן

051-5164105 
 

nisafri@gmail.com 
 
 
 

 
 שעה. –משך ההרצאה 

 עלות מפגש:
 מע"מ.₪ +  951

 תוספת נסיעות. –מחוץ לגוש דן 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:dubi@medton.co.il
mailto:dubi@medton.co.il
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mailto:nisafri@gmail.com
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מכון המקדש

 
 
 

 
 ברחבי הארץ

 

 
 "עולם המקדש", הרצאות מרתקות בנושאי המקדש

 .מימד-מלוות במצגות מרהיבות ובסרטוני תלת
 

www.temple.org.il 
 

 

 
 טלפון לתיאום:

616050502- 
 

office@temple.org.il 
 
 

 
 עלות הרצאה:

 +הסעה הלוך וחזור₪  511
 )ההרצאה ניתנת בשפות עברית, ואנגלית.(

 ניתן לצרף סדנה להכנת קטורת
 )בתוספת תשלום(.

 

 
 מסע בזמן

 במרוקו ובאטלס

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות בנושא:

 . מסע בזמן במרוקו ובאטלס.0
 הברברים באטלס.-.שלוח6
 ברברית.-. חתונה מרוקאית9

 אנדלוסית.-מרוקאית-. האדריכלות ברברית4
 . יפן היפה.5

 

 
 אלי ביטון

050-0506500 
 

Bitoneli1@bezeqint.net 
 

 
 ₪. 211אביב -עלות הרצאה בין חיפה לתל

 אם המיקום הוא מעבר לטווח
 אביב, המחיר יעלה בהתאם.-תל-חיפה

 כל ההרצאות בליווי מצגת
 אור קולית+מוזיקה אתנית.

 

 
 מפגש ספרותי

 
 
 

 
 בכל

 רחבי הארץ

 
 הסופרת, המשוררת והמו"ל ריקה ברקוביץ

 שים להרצות בנושא:תגיע לבתי אבות ולמועדוני קשי
 "יש ברירה! בעזרת הדמיון והיצירה,

 בכל גיל אפשר ליהנות ולהיות מאושר".
 

www.rika.co.il 
 

 
 ריקה ברקוביץ'
050-8622276 

 03-9660057 :פקס
 

 
 ₪. 481עלות המפגש: 

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

 

 
"נתיבים" מובילה 
תרבות ובטיחות 

 בדרכים

 
 ברחבי הארץ
במועדוני 
 קשישים

 

 
 מתן הרצאות וסדנאות בבטיחות בדרכים

 בדרך יצירתית.
 הדרכות בשימוש בקלנועיות.

 

 
 שרון פוסט רצבי
051-460-0000 

 
sharonrp@smile.net.il 

 

 
 ספק מורשה של

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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mailto:sharonrp@smile.net.il
mailto:sharonrp@smile.net.il


 ות בנושאים שוניםהרצא
 

 

50 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 רכב חשמלי אפיקים

 
 ברחבי הארץ

 
 מתן הרצאות בתחום הקלנועיות ייעוץ הכוונה והתנסות.

 
www.kalnoit.com 

 
 דני שלו

050-6610240 
 

danikalnoit@gmail.com 

 
 ההרצאות ללא תשלום

 
 

 תיאום מראש
 

 
UP  שיווק ופרסום

 תיירותי
 

 
 ברחבי הארץ.

 
טיפים ועצות לצוותים מקצועיים שעוסקים בבניית תוכנית 

 הטיולים של האזרחים הותיקים ברחבי הארץ.

 
 אלה פרסבורגר
054-0400011 

 
shivukella@gmail.com 

 
+ מע"מ ברחבי  ₪ 511עלות ההרצאה: 

 הצפון.
 תוספת נסיעות ליעדים שונים בארץ.

 משך ההרצאה כשעה וחצי.

 
 שימוש בתלת מימד

(using 3D) 

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאה בנושא כלי יצור דיגיטליים

 והדפסות תלת מימד.
 בהרצאה נתוודע לטכנולוגיה חדשה זו,
 ונבחן את ההשפעות שלה על העולם

 כפי שאנו מכירים אותו היום.
 

https://he-il.facebook.com/using3d 
 

 
 מעין כהנא

051-6222501 
 

 ערן אפלבוים
051-2612600 

 
using3d@gmail.com 

 
 ₪ 451עלות ההרצאה 

 כולל מע"מ + נסיעות.
 שעה. –משך ההרצאה 

 צורך במקרן. יש
 ההרצאה מלווה במדפסת תלת ממדית

 שתדפיס במקום.
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 שימוש בתלת מימד

(using 3D) 

 
 ברחבי הארץ

 
 יום חשיפה בנושא כלי יצור דיגיטליים

 והדפסות תלת מימד.
שעות, בה נלמד על נושא  9ביום החשיפה נקיים סדנא בת 

ההדפסה התלת מימדית ונתנסה בהכנת והדפסת מחזיקי 
 ישייםמפתחות א
 

https://he-il.facebook.com/using3d 
 

 
 מעין כהנא

051-6222501 
 

 ערן אפלבוים
051-2612600 

 
using3d@gmail.com 

 
-משתתפים  01עלות יום החשיפה לעד 

  0111 ₪ 
 נסיעות.כולל מע"מ + 

 
-משתתפים   00-91עלות יום החשיפה ל

  0511 ₪ 
 כולל מע"מ + נסיעות.

 
 שעות. 9 –משך הפעילות 

 יש צורך במקרן מחשבים ואינטרנט.
ההרצאה מלווה במדפסת תלת ממדית 

 שתדפיס במקום.
*ניתן להפוך את יום הפעילות ליום משולב 

 לקשישים/נכדים
 

 
 שתיים

 
מכון למחקר ועשייה 

 חברה וחינוךבתחומי 

 
 ברחבי הארץ

 
 הרצאות ושיחות בנושאים הבאים:

 כתיבה יוצרת ומתעדת .0
 עידוד קריאה .6

 ומשחקי תפקידים-המחזה צ"ל  .9

 
 עדה הרצברג
01-5221445 

 
achfirst@gmail.com 

 

 
במסגרת חודש האזרחים הותיקים תינתן 

 יות המוצעות.על כל הפעילו 91%הנחה של 
ההרצאות מיועדות לאנשי מקצוע ולאזרחים 

 ותיקים
ההרצאות מתבססות בין היתר על חומר כתוב 

 שעומד לצאת לאור בקרוב.
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אחד על אחד

 
לימודי 

מחשבים 
 אינטרנט

 צילום

 
ברחבי 
 הארץ

 
 קורסים על טאבלטים מצריך רק חדר,

 כל משתתף מקבל מכשיר מתנה!
 קורס אייפדים.

 חוגים, קורסים וסדנאות במחשבים למתחילים, אופיס, פייסבוק ועוד.
 קורסים בצילום.

 
www.onexone.biz 

 
 זילברברג ארז

050-0400010 
02-0522-056 

 
erez@onexone.biz 

 
. סדנאות מחשבים 0

 לקבוצה לשיעור.₪  091
 

 . קורס טאבלטים6
למשתתף ₪  211-ב

 כולל מכשיר מתנה!
 

₪  048. סדנת צילום 9
 לקבוצה לשיעור.

 

 
 בינת לב

 
ברחבי 
 הארץ

 
 מתן שלושה קורסים בנושא בריאות בני עשרה מפגשים כל קורס.

 קורס "ראש צוואר" .0
 קורס "גב" .6

 אך.קורס לפרחי ב .9

 
 איריס אלון

051-6441156 
 

binatlv@walla.com 

 
₪  4111עלות כל קורס 

+ מע"מ לאזור ת"א 
 והמרכז,

 5111לאזורים מרוחקים 
 מע"מ.₪ + 

 

 
במחשבה 

 תחילה
 

סדנאות 
מקצועיות 
באמצעות 
משחקי 
 חשיבה

 
ברחבי 
 הארץ

 
 על משחקים מכל העולםהפעלות חוויתיות המבוססות  .0

 חדר כושר למוח .6
 סדנאות בנושא חשיבה יצירתית .9

 חשיבות השימוש במשחקים בגיל השלישי .4
 

www.atfirstthought.co.il 
 

 
 ליאור קזולה

050-0006201 
 

lkazula@netvision.net.il 
 
 

 
בחודש האזרחים 

הותיקים תינתן הנחה 
 65%של 

 מהמחיר הרגיל.
המחיר נקבע על פי 

גודל  -משתנים רבים 
הקבוצה, היקף הקבוצה 
ומיקום הפעילות ולכן 
 ההנחה היא באחוזים.
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
הגן הבוטני 

 האוניברסיטאי
עיריית 
 ירושלים

 ואשל ג'וינט
החברה 

 להגנת הטבע

 
 גבעת רם,
 ירושלים

 
 רוייקט "קהילת גן":פ

 אם קומפוסט זה לא רק מילה בתשבץ בשבילך, אם גינה פורחת עושה לך נחת
 ואם מעניין אותך לפגוש עוד אנשים שמרגשים כמוך...

 אתה מוזמן להצטרף ל"קהילת הגן"
 

www.botanic.co.il 
 

 
 רכז הפרויקט -ניר להב

054-0050512 
 (060)שלוחה  01-6000011

 
nirlahav10@gmail.com 

 
 

 
הפעילות מתקיימת 
 בימים א' וג' בשבוע

 בין השעות
13:11 - 06:11. 

למצטרפים חדשים , 
לפרוייקט "קהילת הגן", 
במהלך חודש האזרחים 
הותיקים, פטור מתשלום 

 לארבעה מפגשים.
 

 אשתיאום מר
 

 
המוסד 

 לביטוח לאומי
 

אגף ייעוץ 
 לקשיש

 
בכל סניפי 

המוסד 
לביטוח 

 לאומי

 
 קבוצות תמיכה שונות

בשירות פועלות קבוצות תמיכה לאלמנים ואלמנות בכל הסניפים. בחלק מהסניפים 
 מתקיימות גם קבוצות לבני זוג של קשישים סיעודיים וכן לבני משפחה מטפלים.

 
ידי אנשי  בהתמודדות עם מצבי המשבר השונים, ומונחות על מסייעות   קבוצות התמיכה

 מקצוע.
 

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

 
 01-6062000  –עברית  

 01-6062001  –בית ער
 01-6062001   –רוסית  

 01-6062002 –אמהרית
 01-6062000 –אנגלית  

 
 השירות ניתן
 ללא תשלום.

אמצעי תקשורת ידידותי 
ניתוב  –לקשישים 

שיחות לפי מקום 
מגורים. מענה קולי 
 בשפה המבוקשת.

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 חבורת

 חסרי מנוח
 

 
ברחבי 
 הארץ

 
 ויות חברה ותרבות מגוונות,חבורת חסרי מנוח מתאפיינת בקיום פעיל

 בתרומה אישית ובשיתוף פעולה.
 אנשי החבורה מסייעים למי שמעוניין להקים קבוצות כאלו ברחבי הארץ

 ע"י מתן הרצאות בנושא.
 ניתן לעמוד על תהליכי גיבוש הקבוצה ותכני פעילותה.

 
 יהודה גפשטיין
050-0410205 

 
lgibshdi@zahav.net.i 

 
ההרצאות מיועדות 
ליחידים או קבוצות, 

הרוצים להקים קבוצה 
דומה. ההרצאות ללא 

 תשלום באזור דן.
  -באזורים מרוחקים 

תשלום עבור הוצאות 
 נסיעה בלבד.

 

 
מה הסיפור 

 שלך   
 

 
באזור 

ירושלים 
 והסביבה

 

 
במוח שקשורים לניסוח, ליצירתיות, סדנאות סיפורים בדגש רגשי וחווייתי. הפעלת חלקים 

 לדמיון ולזיכרון. בעקבות השיתוף וההקשבה נוצר חיבור בין המשתתפים.
 אין צורך בניסיון קודם בכתיבה. ובנוסף הרצאות בסופרות.

 
 מאיה היימן

051-4226000 
 

mayahy@gmail.com 
 

 
עלות סדנא או הרצאה 

 שעה למשך
 לקבוצה.₪  951

 )לא כולל נסיעות
 וביטול זמן(.

 מתאים לכל מסגרת.
 

 
מחשב לכל 

 גיל
 

מחשבים לגיל  
 השלישי

 
ברחבי 
 הארץ

 
 .6101מנחה גלישה באינטרנט ושימוש באופיס  ספר הדרכה במחשבים

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

 

 
 מלכה סגל

051-1221151 
 

malkasegall@gmail.com 
. 

 
לספר + דמי ₪  31

 משלוח.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מכון תכנים
 לגיל הזהב

 

 
ברחבי 
 הארץ

 
 סדנת איסוף זיכרונות באמצעות אבני פסיפס.

 להקמת קבוצת מנהיגות -סדנת מנהיגות/פעילים 
 הב.למען אוכלוסיית גיל הז

 סדנת זהירות בדרכים.
 סדנת הכנה לפרישה.

 סדנת העצמה העוסקת במאפייני וקשיי הגיל, תקשורת בין אישית,
 יחסים בין דוריים, זוגיות בגיל השלישי ועוד.

 
 אלי טויטו

02-5541110 
051-1510101 

 
tchanim@zahav.net.il 

 

 
 -יכרונותסדנת איסוף ז

 מפגשים 05-61
 שעות. 9-4בני 

 -סדנת מנהיגות 
 ש"א 81-011קורס של 

בחודש האזרחים 
הותיקים תינתן הנחה 

לכל הפעילויות  61%של 
 הנ"ל.
 

 
מרכז ידע 

לחקר 
הזדקנות 

האוכלוסייה 
 בישראל

 
ברחבי 
 הארץ

 
קר מתן סדנאות להכרה לאנשי מקצוע  ושימוש במערכות הממוחשבות של מרכז הידע לח

עורך סדנאות להכרה ולשימוש במערכותיו: מאגרי נתונים,  הזדקנות האוכלוסייה בישראל.
 .SHARE-מאגר סטטיסטי, מאגר ביבליוגראפי ופרויקט

 
igdc.huji.ac.il 

 
 דניאלה פסקל
01-5440001 

 
igdc@savion.huji.ac.il 

 
 סדנאות ניתנות

 לקהל היעד
 ללא תשלום. אורך סדנא

 דקות לשעה. 91בין 
 

 
תנועה קול 

 ומגע

 
ברחבי 
 הארץ

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

 של שחרור ושמחה לגוף ולנפש.
 

 
 נחמה פלורנטין
050-0001162 

 
florentin4@gmail.com 

 
 ש"ח 511עלות מפגש 

 לאזור גוש דן.
מעבר לאזור גוש דן 
 כרוך בתוספת נסיעות.

 ?.אורך שעה וחצי
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 הגוףשם 
 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 

 ביקורים ומעקב עם המשפחה בשלבי 
 התאקלמות המבוגר במסגרת החדשה.

 ר האזרחים סיוע במימוש זכויות )ע"פ חוק( של ציבו
 הותיקים ומשפחותיהם.

 .פתרונות מידיים לאשפוז, החלמה ושיקום 
 

 
 אליזבת סלע -יועצי זהב 

1-400-40-00-00 
050-0101000 

contact@yzahav.com 
 

 סילבי לאופר -איתך לאורך כל הדרך 
050-0001264 

 אורי לאופר
050-0552010 

 
 דנחי דוד - שישיד לק

051-1500200 
www.yad-lakashish.co.il 

 
 חיה רמתי - פתרונות לגיל השלישי

051-0056101 
ramatido@017.net.il 

 

 
 השירות ניתן

 לציבור האזרחים הותיקים
 ללא תשלום

 
 רגופיטנסא

 

 
 רחבי הארץ

 
ייעוץ ארגונומי אישי הכולל סידור סביבת העבודה, אבחון 

 ולימוד יציבה נכונה.
 

www.ergofitness.co.il 
 

 
 יפעת לוי

050-6040000 
 

yifat.levy@gmail.com 
 

 
 ש"ח כולל מע"מ 611עלות הייעוץ 

 
הייעוץ מיועד למניעת וטיפול בכאבי גב, 

 צוואר וכתפיים.
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 הגוףשם 
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 אש"ל

 
הוצאה לאור 

 ותקשורת

 
 ברחבי הארץ

 

 
 סרטים ועשרות ספרים 411-לאשל כ

 העוסקים בכל ההיבטים של תהליך הזקנה וההזדקנות.
 

http://www2.jdc.org.il 
 )תחת כרטיסיית סרטונים(

 
 טוביה מנדלסון
01-6550111 

 אלון ענתבי
01-6550510 

 סימונה דוד
01-6550551 

 
allona@jdc.org.il 

 

 
במשך חודש  האזרחים הותיקים תינתן 

ימים  01-הנחה מיוחדת בהשאלת סרטים ל
 לסרט.₪  65לות של בע

 תינתן הנחה מיוחדת
 ברכישת ספרים וסרטים.

 

 
האגודה 

הישראלית 
 לגרונטולוגיה 

 
 )ע"ר(

 
 ברחבי הארץ

 
האגודה הישראלית לגרונטולוגיה משמשת כמסגרת על לאנשי 
 מקצוע ומוסדות אקדמיים ומחקריים העוסקים בתחום הזקנה.

" ומקיימת האגודה מוציאה לאור כתב עת מדעי "גרונטולוגיה
 כנסים מקצועיים ברחבי הארץ.

 
www.gerontology.org.il 

 

 
 רותי לוי, מזכירת האגודה:

02-5250161 
 

igs@netvision.net.il 
 55111, קרית אונו 6900ת.ד. 

 
 ניתן לקבל מידע נוסף
 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 
כמו כן מתקיימות באופן  הייעוץ לאזרחים ותיקים בסניפים.

שוטף פניות טלפוניות יזומות שבאמצעותן מתעניין המתנדב 
בקהילה, בשלבי חיים שונים.  במצבו האישי של הקשיש

 המתנדב גם מציע עזרה
 ותמיכה אישית לקשיש במקרה הצורך.

 
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_El

derly/Pages/default.aspx 
 

 
 מוקד טלפוני:

 01-6062000עברית      
 01-6062001ערבית      
 01-6062001רוסית       
 01-6062002אמהרית    
 01-6062000אנגלית      

 
 השירות ניתן ללא תשלום.

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

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www2.jdc.org.il/
http://www2.jdc.org.il/
mailto:allona@jdc.org.il
mailto:allona@jdc.org.il
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file:///C:/Users/AvrahamEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CQPEWI5H/www.gerontology.org.il
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 הגוףשם 
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
המוסד 

 לביטוח לאומי
 

אגף ייעוץ 
 לקשיש
 

 
בכל סניפי 

המוסד 
 לביטוח לאומי

 
 במחלקות הייעוץ לקשיש מתקבלת קבלת קהל של הקשישים

 על ידי מתנדבים גמלאים לצורך:
 ץ וסיועסיוע במילוי טפסים, הסברה, אוזן קשבת, ייעו
 במיצוי זכויות ותמיכה אישית ורגשית.

 
המתנדב היועץ מסייע לקשיש במיצוי זכויותיו במסגרת 

הביטוח הלאומי ובמימוש ההטבות להן הוא זכאי במסגרת 
 השירותים והמוסדות השונים בקהילה.

 ייעוץ בעניינים אישיים:
ניתן לקשישים בשלבים השונים של חייהם בעת מעברים 

מהעבודה ושינויים במצב אישי, תפקודי  ומשברי פרישה
 .ומשפחתי

 
http://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_E

lderly/Pages/default.aspx 
 

 
 מוקד טלפוני:

 01-6062000    –עברית 
 01-6062001    –ית ערב

 01-6062001    –רוסית  
 01-6062002  –אמהרית 
 01-6062000  –אנגלית   

 
 השירות ניתן ללא תשלום.

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

 
המוסד 

 לביטוח לאומי
 

מרכז התמיכה 
 והמידע הארצי
שירות הייעוץ 

 שישלק
 

 
 ברחבי הארץ

 
 המרכז נותן מידע וסיוע בנושאים הבאים:

 מיצוי זכויות בביטוח הלאומי,
מידע על שירותים בקהילה הניתנים לאזרחים הותיקים 

)רווחה, מרכז יום, קהילה תומכת, ארוחות מוכנות, הנחות 
 ועוד(

 מתן ייעוץ במגוון נושאים הרלוונטיים לגיל המבוגר
 תמיכה ואוזן קשבת

 
 ד טלפוני:מוק

0606* 

 
השירות ניתן ע"י מתנדבים שעוברים 

 הכשרות מקיפות.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.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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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 הגוףשם 
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
המשרד 
לשוויון 
 חברתי

 
* 8841מוקד 

לפניות 
אזרחים 

ותיקים: בירור 
זכויות אזרחים 
ותיקים וניצולי 

 שואה

 
 ברחבי הארץ

 
על ידי המשרד לאזרחים  6118* הוקם בשנת 8841מוקד 

ת פניות של ותיקים במטרה להוות כתובת מרכזית לקבל
אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם ולמתן מידע אודות כלל 
הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים 

הותיקים. צוות המוקד כולל יועצים, רכזים ומוקדנים המטפלים 
בפניות אזרחים ותיקים וניצולי שואה בתחומים שונים: זכויות 

דיור, ביטוח ופנסיה, האזרח הותיק, ביטוח לאומי, בריאות, 
הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות, פנאי וכל נושא הקשור 

 לחיי היום יום של האזרח הותיק.
 

www.vatikim.gov.il 
 

 
 דרכים ליצירת קשר עם המוקד

4400 * 
1-111-4400 

 01-5605020 פקס
 

infovatikim@pmo.gov.il 
 

בני ברק  6506כתובת למכתבים: ת.ד. 
 5006410מיקוד 

 

 
השירות ניתן ללא תשלום ומיועד לכלל 

האזרחים הותיקים. המוקד נותן מענה טלפוני 
 ה' -בימים א' 

 בין השעות
 61:11ועד  8:11

 

 
המשרד 
לשוויון 
 חברתי

 
* 8841מוקד 

לפניות 
אזרחים 

יקים: בירור ות
זכויות אזרחים 
ותיקים וניצולי 

 שואה

 
 ברחבי הארץ

 
 מתן הרצאות בקהילה בנושאים הבאים:

 
 זכויות אזרחים ותיקים .א

 
 הרצאות בנושא הכנה לפרישה .ב

 

 
 יעל הכט

4400* 
1-111-4400 

 
 מוקד לפניות אזרחים ותיקים

 01-5605020פקס 
 

infovatikim@pmo.gov.il 
 

 כתובת למכתבים:
 המשרד לשוויון חברתי

 -* לפניות אזרחים ותיקים 8841מוקד 
 המרכז לפניות הציבור

 מגדלי ויטה 6506ת.ד. 
 5006410בני ברק 

 

 
 ההרצאות ניתנות ללא תשלום.

 הפעילות מתבצעת באזור מגוריהם
 של האזרחים הותיקים.

תובים ההרצאות בליווי מצגת וחומרים כ
 .המחולקים למשתתפים

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.vatikim.gov.il/
http://www.vatikim.gov.il/
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 הגוףשם 
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
חבורת חסרי 

 מנוח
 

מדיה 
 תקשורת

 

 
 פתח תקווה

 
 תושבים משדרים בערוץ הטלוויזיה הקהילתית:

 אפשרות להכנת
 כתבה לערוץ הטלוויזיה המקומית.

 סיפור אישי ומרתק
 של גמלאים בתחומים שונים.

 

 
 יהודה גפשטיין
050-0410205 

 
gibshdi@zahav.net.il 

 
 גמלאי עם סיפור מיוחד,

 מוזמן לפנות אל איש הקשר.
 הכנת הכתבה ללא תשלום.

 
 יד ושם

 
פרויקט איסוף 

שמות 
קורבנות 
 השואה

 
 ברחבי הארץ

 
"תרומת הזיכרון האישי להנצחה  –"לכל איש יש שם" 

 לאומית".
 פעילות: מתנדבים מטעם יד ושם

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

 בשואה.
 

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

 
 רכזת פעילות ארצית –אסנת שגיא 

 ואהפרויקט איסוף שמות קורבנות הש
01-6002404 

 
osnat.sagi@yadvashem.org.il 

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

 ללא תשלום.
 
 
 

 

 
 יד לקשיש

 
 ברחבי הארץ

 
 מתן ייעוץ בנושא אפוטרופסות

 הוצאת צו מינוי.כולל מילוי הטפסים הרלבנטיים לצורך 
 המשפחה בכל התהליך מול בית המשפט ליווי 

 
www.yad-lakashish.co.il 

 

 
 דוד דנחי

051-1500200 
 

danhai@inter.net.il 

 
 הייעוץ האפוטרופסי והייעוץ ניתן ללא תשלום

 
 

 
 מוקד

 מצוקה
 

 "חיוג אחד
                             ואתם לא          

 לבד"
 

 
 ברחבי הארץ

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

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

 
 חייגו חינם:

114 
 

 
 שיחת הטלפון ומתן המידע ללא תשלום.

 שעות ביממה. 64המוקד פועל 
שבעה ימים בשבוע בשפות: עברית, ערבית 

 ורוסית.
 ה-עובד סוציאלי נוכח בימים א

 .8:11-61:11בין השעות 
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:gibshdi@zahav.net.il
mailto:gibshdi@zahav.net.il
http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp
http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp
mailto:osnat.sagi@yadvashem.org.il
mailto:osnat.sagi@yadvashem.org.il
http://www.yad-lakashish.co.il/
http://www.yad-lakashish.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 הגוףשם 
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
מרכז ידע 

לחקר 
הזדקנות 

האוכלוסייה 
 בישראל

 
 

 
 מרכז הידע אנו מזמינים אותך לעשות שימוש באתר

ות האוכלוסייה בישראל הכולל מאגרי נתונים לחקר הזדקנ
 ישראל. – SHAREסטטיסטיים, מאגר ביבליוגראפי ופרויקט 

 
http://igdc.huji.ac.il 

 

 
 דניאלה פסקל
01-5440001 

 
igdc@savion.huji.ac.il 

 
 

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

 במערכות הקיימות
 באתר המרכז.

 המידע ניתן ללא תשלום, כשירות לציבור

 
מרכז מידע 

 אשל-רעות

 
 ברחבי הארץ

 
 ייעוץ ומתן מידע לאזרחים ותיקים ולבני משפחותיהם

 ים:בנושאים הבא
התמודדות עם בעיות זקנה, מימוש זכויות, שירותים 

 קהילתיים, שיקום, סיעוד וגריאטריה.
 

www.reutheshel.org.il 
 

 
 מוקד טלפוני:

1-700-700-204 
 

infocenter@reuth.org.il 
 

 
 המידע ניתן ללא תשלום, כשירות לציבור.

 המידע ניתן ע"י אנשי מקצוע מומחים,
 בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית

 
ה ”על

בשיתוף 
השירות 

 לעיוור
 

אגף השיקום,  
משרד הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 

 
 ברחבי הארץ

 
 תחנות המידע ללקויי ראייה ועיוורים בישראל.

יה נועדו להעניק שירותי יעוץ והכוונה תחנות המידע ללקויי ראי
לקבלת שירותי שיקום בקהילה וכן לסייע במציאת דרכים 

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

 
 

 
 ארי גרינברג

050-0556100 
 

 מוקד טלפוני:
 02-6202024 עברית
 02-6202024 ערבית
 02-6202024 רוסית

 1522-6045000 פקס:
 

tahanotinfo@gmail.com 
 

 
מרפאות  61-תחנות מידע ב 61קיימות 

 עיניים בבתי חולים ומרפאות ברחבי הארץ.
קיימים שלושה קווי מידע טלפוניים בעברית, 

 בערבית וברוסית.
 ם.השירות ללא תשלו

 
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://igdc.huji.ac.il/
http://igdc.huji.ac.il/
mailto:igdc@savion.huji.ac.il
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http://www.reutheshel.org.il/
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mailto:tahanotinfo@gmail.com
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 הגוףשם 
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
ה ”על

בשיתוף 
השירות 

 לעיוור
 

אגף השיקום,  
משרד הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 
 ברחבי הארץ

 
 הגשת בקשה לתעודת עיוור.

תחנות המידע ללקויי ראייה מסייעות בהגשת בקשה לתעודת 
 עיוור,

וכן יוצרות קשר עם מגיש הבקשה על מנת לסייע לו במיצוי 
 זכויותיו.

 

 
 טלפון לבירורים:
01-5440140 
01-5441055 

 1522-6045000פקס: 
 

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 

 )ע"ר( נפשית
 

 
 ברחבי הארץ

 
עמותה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט. 
המטרה של ער"ן היא להגיש סיוע רגשי ראשוני באמצעות 

שעות ביממה, כל  64הטלפון ובאינטרנט, לאנשים במצוקה, 
 ימות השנה.

השרות אנונימי וזמין ומאפשר לכל אחד לפנות לער"ן בכל 
 שעה,

 ללא צורך להזדהות.
 

www.eran.org.il 
 

 
 1101לסיוע חייגו 

 ימים, מכל טלפון. 0שעות,  64
 

 קו סיוע לניצולי שואה ובני
 משפחותיהם

1-400-10-1101 

 
 השירות ללא תשלום.

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

קו לחייל, קו לניצולי שואה ומענה  הערבית,
 אינטרנטי הממוקד בבני נוער ובצעירים.

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 א.ד.ם

 
 עמותת המוזיקה

 למען אחווה ושלום
 בין הדתות והעמים

 
 ברחבי הארץ

 
נגינה בעוד של יצירות גדולי הזמרים  –קונצרט מוזיקלי 

 כים כגון פריד אל אטרש,המצריים והתור
 והאב ואום כולתום, המלווה בהסבר קצר-עבד אל

 על המוזיקה המערבית והמזרחית והקשר בין מוזיקה לדת.
 

 
 מאהל והבה

051-6050620 
 

janit2@walla.com 
 

 
 באזור חדרה עד רמת הגולן

 עלות נגינה בעוד בלבד
 ₪. 011 –ה ע"י מאהל והב

 דרבוקה, –ניגון קבוצתי    
 ₪. 0511 –עוד וכינור 

דרומה לחדרה תוספת תשלום 
 .05%של 

 
 אם צוחקים? מבריאים!

 
 ברחבי הארץ

 
 "פרצופים"

 מופע הצחוק של שרה שמיר
 שבו צוחקים עד שנגמר האוויר

 
www.sarashamir.blogspot.com 

www.youtube.com/watch?v=jlvcjEW4WQA 
 

 
 שרה שמיר

051-2002401 
 

sarashamir@gmail.com 
 

 

 
 עלות המופע:

 ש"ח +מע"מ 0111
ק"מ יידרש  41עבור מרחק מעל 

 עבור זמן ונסיעות .תשלום 
 
 

 

 
 אצל יעל על המרפסת

 
ישוב נטף, ליד 
 מעלה החמישה
 בדרך לירושלים.

 

 
קבוצות גמלאים מוזמנות לשבת בנחת על מרפסת ביתה 

 של יעל, קיץ וחורף, להשקיף אל נוף עמק איילון
 וליהנות משירי ארץ ישראל, רומנסות בלאדינו,

 שנסונים צרפתיים ושירים מקוריים.
 

www.yael-badihi.com 
 

 
 יעל בדיחי

050-0656610 
 

Badihi5@netvision.net.il 
 

 
משך האירוח והמופע כשעה וחצי 

 עד שעתיים.
למזמינים במהלך חודש 

האזרחים הותיקים תינתן הנחה 
 .05%מיוחדת של 

 המופע כולל כיבוד קל וכשר.
ניתן לשלב מקומות ביקור 

מעניינים נוספים כדי לאפשר 
 לקבוצות לבלות יום שלם באזור

 מבואות
 

 תיאום מראש
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 ארט בונוס הפקות

 
 ברחבי הארץ

 
 אנו מציעים מגוון רחב של מופעי בידור ותוכניות ייחודיים

 ריקוד, וצבעוניים לקשישים מכל התחומים ובניהם : מופעי
 מוסיקה, פעלולים, מיסטיקה וקסמים, פנטומימה ואחרים.

 
www.artbonus.co.il 

 

 
 כרמל ביק

02-5041664254 
051-1546264 

 
Karmel67@zahav.net.il 

 
 המופעים ותוכניות יתקיימו

 חירתכם בכל חלקי הארץ.לפי ב
במהלך חודש האזרחים הותיקים 

 20-25%אנו נעניק הנחה של 
בהזמנת כל  מופע מהייצוג 

 הבלעדי שלנו.
 

 
 אור מעגל מתופפים

 
 ברחבי הארץ

 
 תופים וכלי הקשה נוספים 91הפעלה עם 

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

 
 אור מאיר

050-0541151 
 

drumbeach@nana.co.il 
 

 
 ₪ 511עלות הפעילות 

 במרכז הארץ.
 משך הפעילות כשעה.

 
 אתגר

 
 ברחבי הארץ

 
 אני פנסיונר: הצגת יחיד על מה שקרה לאדם

 לאחר פרישתו לפנסיה.
 שירים וסיפורים סיורים מומחזים: סיורים המלווים בהצגות,

 סדנאות יוגה צחוק.
 חכמת הזקן: מפגש סיפורים בהם באה לידי ביטוי

 חכמתם של הזקנים, בעלי הניסיון.
 

www.havayot.com 
www.hihaha.co.il 

 
 זאב הולין

051-1005440 
02-0260044 

 
holin@actcom.co.il 

 

 
 עלויות:

 מע"מ₪ +  0611: "אני פנסיונר"
₪ +  0011סיורים מומחזים: 
 מע"מ

₪ +  211סדנאות יוגה צחוק: 
 מע"מ

 ₪ 811: "חכמת הזקן"
 

המחירים מתייחסים לאזור 
המרכז. מחוץ לאזור המרכז, 

 תוספת להוצאות נסיעה.
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 "דאת

 
עזרה לאזרחים הותיקים 

 במוסדות

 
 נתניה

 והסביבה
 

 

 
 הארגון מקיים פעילות של הרקדה

 והנעת ידיים, בליווי מוסיקלי.
 הפעילות מתקיימת במוסדות סיעודיים,

 בתי חולים, מעונות יום ודיור מוגן.

 
 ג'נט שכמר

050-2246005 
00-4201200 

 
haroldandjeanette@yahoo.co.uk 

 

 
 הפעילות ללא תשלום.

 מתקיימת בימי שלישי בשבוע
 בלבד ומוגבלת ליישובי

 נתניה והסביבה.
 

 
 בית האומן

 
 ברחבי הארץ

 
בית האומן מציע לאוכלסיית הגמלאים מופעים והצגות 

 במחירים ייחודיים לחודש האזרחים הותיקים.
עברית, קלאסים, הצגות מופעים אנדלוסיים,שירה 

 בהשתתפות מיטב הזמרים, פייטנים וחזנים.
 

www.artist-studio.co.il 

 
 ליאור לוי

050-1105501 
 

liorlevy@netvision.net.il 

 
במהלך חודש האזרחים הותיקים 

 25%בית האומן יעניק הנחה של 
צעים על להצגות ולמופעים המו

 ידו.
 

 
 בית האומנים

 בנגב

 
 באר שבע
 55רח' האבות 

 
 ביקור בגלריית האומנים,

 ליווי והדרכה ע"י אומני הבית, ואירוח
 ברוח המסורת הבאר שבעית.

 
www.b7omanim.com 

 
 -אסתי אלדר

 יו"ר עמותת היוצרים
051-4001100 

 
omanim@bezeqind.net 

 

 
כניסה כולל הדרכה, במהלך כל 

 השנה, ללא תשלום.
 תרומה תתקבל בברכה.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 גלריית
 עין הוד

 
 כפר עין הוד

 ד.נ.
 חוף הכרמל

 
הגלריה המרכזית של עין הוד מציגה אמנים מעין הוד 

 צתיותומחוצה לה, בתערוכת יחיד ותערוכות קבו
 וכן אמנות שימושית

 )קרמיקה, תכשיטים וכו'(.
 

http://www.ein-hod.org 
 

 
 נעומי הוס

00-0401504 
 

einhotgal@walla.com 

 
 הסיור בגלריה ללא תשלום.

 
 
 
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 המזל של ג'קי

 
 ברחבי הארץ

 
ם בהופעות בפני צמד זמרים, נגנים ורקדנים , מתמחי

אזרחים ותיקים. ארגון והפעלה של מועדוני זמר, הקראות 
על חיי מלחינים ומשוררים, קבלות שבת, מסיבות חגים, ימי 

 הולדת ותוכנית נוסטלגיה
 

www.mazalandjeki.com 

 
 מזל וג'קי

03-9240462 
052-3298250 

 03-9216131טלפקס 

 
 עלות הופעה של שעה
 לאירוע רב משתתפים

 ₪ 811 -איש(  911-411)
 )לא כולל נגנים ורקדנים(.

נסיעה למקומות מרוחקים מאיזור 
המרכז כרוכה בתוספת תשלום 

 ₪. 051של 
 

 
 לקס
 

 
 ברחבי הארץ

 

 
טבעי -מנטליסט מפתיע בהופעה המשלבת את אמנות העל

באמצעות טכניקות השפעה ואשליות פסיכולוגיות בכדי 
הופעותיו, לקס מציג לגרום לבלתי יאומן לקרות על הבמה. ב

יכולות טלפתיות, קריאת מחשבות ועוד אלמנטים על 
 חושיים שלא ניתנים להסבר רציונאלי.

 
www.artist-studio.co.il 

 

 
 שרית פרייפלד
050-0000000 

 
fraifelds@gmail.com 

 

 
 עלות מופע כולל הוצאות נסיעה:

 לא כולל מע"מ.₪  6511
 –משך ההופעה 

 דקות עד שעה. 45
 

 
 -זמר שיר וצליל

 בכל גיל

 
 ברחבי הארץ

 
לאה ודורית במשך כעשור, מציעות מגוון של מופעים לקהל 

 האזרחים הותיקים.
 רנט ע"ש "לאה ודורית אירועים"חלקו מפורסם באתר האינט

 
 

www.leaanddorit.com 

 
 -לאה בוקאי

051-6046404 
 

 -דורית קורן
051-5560010 

 
Doritk10@gmail.com 

 

 
 –אורך המופעים 

 בין שעה לשעה וחצי
למגיעים ומזמינים מופעים דרך 

לציון  הנחה מיוחדת האתר תינתן 
ודש האזרח הותיק, בהתאם ח

 .05%-01%לתנאי ההזמנה בין 
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 לשיר ולרקוד עם קובי

 
 רחבי הארץ

 
מופע מלהיב, שירה בליווי הגיטרה 

 בשפות:עברית,ספרדית,איטלקית,רוסית, צרפתית ועוד..
 * ניתן לשלב ריקודים

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

 
https://www.facebook.com/singwithkobi/ 

 

 
 קובי הדר

051-4051111 
 

Kobihadar7@gmail.com 
 

 
 עלות מופע

 ₪ 411באזור המרכז 
מחוץ לאזור המרכז יש להוסיף 

 נסיעות ואיבוד זמןתשלום עבור 
ניתן להזמין ליויי מוזיקלי 

 לטיוילם

 
מפגשים עם הזמר 

 העברי
 

מופעים מוסיקליים וערבי 
זמר יחודיים המשלבים 

שירת הקהל עם 
הסיפורים שמאחורי 

 השירים
 

 
  בכל רחבי

 הארץ

 
מופעים מוסיקליים וערבי זמר יחודיים המשלבים שירת 

 הקהל עם הסיפורים שמאחורי השירים.
 ין המופעים המוצעים:ב

 *הצדעה לאריק איינשטיין
 השירים היפים של הזמר העברי המוקדם. -*היו זמנים 

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

 
zemer.org.il 

 

 
 רם סופר

052-2208357 
 

info@zemer.org.il 
 
 
 

 
במהלך חודש האזרחים הותיקים 

 41%-61%תוענק הנחה של 
 על כל המופעים

 
לקבלת רשימת המופעים 

וההנחות המלאה נא לפנות 
 בטלפון או במייל

 

 
 זמר -יהודה טל 

 
 חיפה והצפון

 
 הזמר יהודה טל

 לשיר ולשמח.מוכן להופיע, 

 
 ה טליהוד

051-1600400 

 
 ₪ 411 –עלות המופע 

 כולל נסיעות.
 איזור חיפה והצפון בלבד
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 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מיצגי

 תיאטרון רחוב

 
 ברחבי הארץ

 
 "הרצגה"

 כלומר הרצאה תיאטרלית משולבת מידע והצגת יחיד.
 בנושאים הבאים:

 על השירה הקלה של אלתרמן. -בכל זאת יש בה משהו 
 עם שלונסקי. -תענוגי לשון 

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

 ערב על לאה גולדברג ורחל.

 
 שלמה מוסמן
00-0651120 

050-2022105 
 

shlomomussman@gmail.com 
 

 
 עלויות:

 אביב והמרכז-באזור תל
  -"הרצגה" במרחב הפתוח 

0511 ₪ 
צגה" במסגרת של אזרחים "הר

 0111₪ -ותיקים 
לאזורים מרוחקים יותר תידרש 

 תוספת של נסיעות.
 

 
 מיקי המצחיק

 
 ברחבי הארץ

 
 קומי, הכולל: תחפושות ותלבושות.-מופע משעשע

 קסמים מצחיקים.

 
 מיקי

051-0201100 
 

mikiah@013.net 
 

 
 עלות מופע עד שעה

 ₪ 811 -כולל פרסים והגברה 

 
 מיתרי הזהב

 
 ברחבי הארץ

 
 –רביעיית "מיתרי הזהב" 

 מנחה מאיר מינדל
 בתוכנית:

 .  שנותינו בשיר ובסיפור )זמר עברי(.0
 יצירות אהובות –.  קלאסיקל וירטואוזי 6

 
 מאיר מינדל

04-6000011 
050-5560550 

 
meir_mindel2@walla.com 

 

 
עלות מופע רבעיית "מיתרי 

הזהב" במשולש ערים מצפה 
 -רמון/ת"א/ירושלים/ירוחם

₪  6511כולל הוצאות נסיעה: 
 )לפני מע"מ(.

 
 במקומות מרוחקים יותר
 יש צורך בתשלום נוסף.
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 מרפסת מול הים

 
 נוסטלגיה תל אביבית

 
 ברחבי הארץ

 
על פי סיפוריו של הסופר רמי בר אדון. ערב קליל 

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

 הדר זלטין.
 ערב קליל של קטעי משחק קריאה ושירה.

 
 שלמה מוסמן
00-0651120 

 
shlomomussman@gmail.com 

 
 ₪ 9111עלות המופע 

 לא כולל מע"מ.
ורים המרוחקים מהמרכז באז

 תידרש תוספת של נסיעות.
ניתן לקיים את המופע באולמות, 

 מועדונים, בתי גיל זהב וכדומה
 

 
 מפגש סיפור

 
 ברחבי ירושלים

 
 מפגש המשלב סיפורים ושיחה חברתית.

סיפורים אישיים, סיפורים מן המקורות, סיפורי סופרים 
 וסיפורי עם,

 כל עת.המתאימים למעגל השנה היהודי ול
 )כשמתאים גם שרים ביחד(.

 

 
 אילנה אבישר

050-0004002 
 

ilana_avis@walla.com 

 
 עלות המפגש כולל הגברה

451 ₪ 
 

 כשעה. –משך המפגש 

 
 נתיב לשלום

 
יצירת פסיפס משותפת 

 על חומת הגבול

 
 מושב

 העשרה-נתיב
 מ.א. חוף אשקלון

 
ר אישי על החיים בצל החומה והחוסן הקהילתי סיפו

 במושב.
 הדבקת פסיפס צבעוני ומבריק על גבי חומת הגבול.

 פינת קפה ע"ח הבית וישיבה בגינה מוצלת.
 

www.tsameret.net 

 
 צמרת זמיר

051-5001604 
 

katom_z@bezeqint.net 
https://www.facebook.com/Netiv

LShalom 

 
 ₪ 09פעילות של כשעה, עלות 

 ליחיד בקבוצה.
 

 
 תיאום מראש

 
 להקת צעירים לנצח

 
 אחוזת בית הכרם

 

 
 ברחבי הארץ

 
לנצח" בבימויו קלאסיקה ישראלית "צעירים  -מחזמר  ססגוני

 .של שי לביא
מופע קצבי ומלהיב ממיטב הזמר הישראלי המבוצע ע"י 

 צוות הרוצה להישאר צעיר לנצח.

 
 לימור דסקל

052-8332299 
 

limord@arubi.co.il 
 

 
 המופע ללא תשלום

 יש לשלם עבור ההסעה.
הכנת  כיבוד קל למבצעי 

 המחזמר.

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:ilana_avis@walla.com
mailto:ilana_avis@walla.com
http://www.tsameret.net/
http://www.tsameret.net/
mailto:katom_z@bezeqint.net
mailto:katom_z@bezeqint.net
https://www.facebook.com/NetivLShalom
https://www.facebook.com/NetivLShalom
mailto:limord@arubi.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 
 

 צוחק מי שצוחק ראשון

 
 

 בחבי הארץ

 
 "אהבה וצרות אחרות"

הופעה של סטנד אפ וסיפורים מן החיים שישכיבו כל קהל 
 מצחוק.

 
www.ednac.co.il 

 
 עדנה קנטי

050-6500000 
 

dekelcan@netvision.net.il 

 
במרכז + ₪  0111עלות המפגש 
 41מרחק מעל  נסיעות עבור

 ק"מ.

 
 אז וכלייזמר'ג

 

 
 תל אביב והמרכז

 
התפתחות  -הרצאה בשילוב נגינה חיה בסקסופון סופרן 

הג'אז והמוזיקה יהודית, יצירות מרגשות אהובות ומוכרות. 
 אפשר ורצוי לשיר ולרקוד לצלילי הסקסופון!

 
 

 
 שי ברנר

050-0021555 
 

shybrenner@gmail.com 

 
מוסיקה  עלות הרצאה בשילוב

 ₪ 211-חיה
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.ednac.co.il/
http://www.ednac.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
עמותת אלאופק 
 לתרבות ואומנות

 
 באולם בעיר

שפרעם, במרכזי 
תרבות ובמועדוני 
אזרחים ותיקים 

 ברחבי הארץ

 
 הצגות:

 "עד כאן"
 "אלערנדס"

 קטעי סטנדאפ.

 
 עפיף שליוט

00-4551222 
00-4512011 

050-1120400 
 

afif_shlewet@yahoo.com 

 
 עלויות:
 ₪. 6011 -"עד כאן" 

 ₪. 9511 -"אלערנדס"
 ₪. 6511 -קטעי סטנדאפ
 

 המחיר כולל הגברה.
 לא כולל השכרת אולם.

 ההצגות בשפה הערבית.
 

 
 בנט

 שיווק והפקות
 
 

 
 ברחבי הארץ

 
 "גילת המנגינות"מ

 
www.nurit-banet.com 

 
 

 
 נורית בנט

050-6644000 
 

mail@nurit-banet.com 

 
 עלות המופע כולל הגברה ותאורה

 לא כולל מע"מ.₪  3511
 דקות. 21משך המופע: 

 מה.רצוי אולם עם ב
 

 
היכל התרבות 
 העירוני נתניה

 
, 4רח' רזיאל 
 נתניה

 
61:91שעה  00.01.05 "בית מרקחת שטרן"  

61:11שעה   8.00.05"מועדון האלמנות העליזות"   
61:91שעה  06-60.00.05 "חולה אהבה בשכון ג"  

 "לשיר עם קול הלב" עם אילן גלבוע
"דוס צ'קיטיקאס" עם חני נחמיאס ועירית ענבי 

61:91שעה   8.00.05  
שעה   91.00.05 "מאצ'ו פיצ'ו העיר האבודה"
61:91 

 
http://www.netanya-culture.co.il 

 

 
מנהלת קופות היכל  -טלי 

 התרבות נתניה
00-4204411 

 
tali@netanya-
culture.co.il 

 
 

 
 לרגל חודש האזרחים הותיקים

היכל העירוני נתניה יעניק הנחה של 
 על כל המופעים הנ"ל 51%

 
 
 
 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:afif_shlewet@yahoo.com
mailto:afif_shlewet@yahoo.com
http://www.nurit-banet.com/
mailto:mail@nurit-banet.com
mailto:mail@nurit-banet.com
http://www.netanya-culture.co.il/
http://www.netanya-culture.co.il/
mailto:tali@netanya-culture.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 תיאטרון

 דה-אורטו

 
 "אולם "צוותא

רח' אבן גבירול 
 , תל אביב.91

 
 הצגת "אבנים"

 
http://orto-da.com 

 
 להזמנות:טלפון 

02-6050156 
 

sharon.ortoda@gmail.com 
 

 
 למשתתף₪  25עלות כרטיס 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 תיאטרון

 אנסמבל עיתים
 

 
 4רח' נחמני 
 תל אביב

 
תינתן הנחה מיוחדת לכל ההצגות שיתקיימו בנחמני במרוצת 

 חודש האזרחים הותיקים.
 

www.itim-theatre.com 
 

 
 נילי ממן

02-6061000 
 

itimet@gmail.com 
 

 
עלות כרטיס לכל אחת מההצגות 

 שיוצגו במהלך חודש האזרח הותיק:
 לגמלאי.₪  95

 
 תיאום מראש

 

 
 תיאטרון
 בית ליסין

 
 תל אביב:

באולמות בית 
 החייל המחודש,
מוזיאון א"י ובית 

 ציוני אמריקה.
 

 
 הצגות:

"אלה גרוסמן", "חתולה על גג פח לוהט", "עקר בית", "לחנך את 
ריטה", "המוגבלים", "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה", 

 "בית מרקחת שטרן בלום", "שבטים", "אוצר יקר", "טרטיף" ועוד.
 

 
http://www.lessin.co.il/ 

 

 
 מחלקת מכירות

02-015520620200 
 

 ליטל
Lital@lessin.co.il 

 סימי
 ,simi@lessin.co.il 

 יהודית
Yehudit@lessin.co.il 

 
 עלות כרטיס לכל אחד מההצגות:

01 .₪ 
 

למעט ההצגה "המקרה המוזר של 
 ₪ 35 -הכלב"  מחיר כרטיס הוא 

 
 

 תיאום מראש

 
 תיאטרון הסמטה

 
 8סמטת מזל דגים 

 יפו העתיקה

 
תיאטרון הסמטה יאפשר הנחה מיוחדת לציבור האזרחים 

 הותיקים,
 מו במהלך חודש האזרחים הותיקים.למופעים והצגות אשר יתקיי

 
 

www.hasimta.com 
 

 
 שירלי סרבי

02-6411116 
 

hasimta.theater@gmail.com 

 
מחיר כרטיס לכל המופעים וההצגות 

שיתקיימו במהלך חודש האזרח 
 ₪. 95הותיק: 

 לכרטיס.₪  41לאורך כל השנה: 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://orto-da.com/
http://orto-da.com/
mailto:sharon.ortoda@gmail.com
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http://www.lessin.co.il/
mailto:Lital@lessin.co.il
mailto:Lital@lessin.co.il
mailto:simi@lessin.co.il
mailto:Yehudit@lessin.co.il
mailto:Yehudit@lessin.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 תיאטרון הקרון

 
 0רח' ז'בוטינסקי 
פינת רח' קרן 
 .היסוד, ירושלים

 

 
תיאטרון הקרון יעניק הנחה מיוחדת במרוצת חודש האזרחים 

 הותיקים לכל ההצגות שיתקיימו בתיאטרון.
 
 
 

www.traintheater.co.il 

 
 עטרה

 (000שלוחה ) 01-5614510
 

raintheater.co.iltatarak@ 
 

 
מחירי הנחה לסבים וסבתות שיגיעו 
עם הנכדים למגוון הצגות בתיאטרון 

 מתנה. 0+ 0הקרון 
 
 

 תיאום מראש

 
 יוסי סגל הפקות

 
 ברחבי הארץ

 
 הצגות:

 
 טעמי האידיש""מ

 "שלום עליכם ואני"
 

www.mahshevlekolgil.co.il 
 

 
 יוסי סגל

051-2601100 
02-6010066 

 
mase8@walla.com 

 

 
עלות הזמנת כל אחת מההצגות 

 ₪ .0611הנ"ל 
 כזמחוץ לתל אביב והמר

 יש להוסיף דמי נסיעות.

 
תיאטרון ירושלים 
 לאומנויות הבמה

 
 61רח' מרכוס 
 ירושלים

 
 הצגות:

 
 "בילי שוורץ"
 "גורודיש"

 "אלה גרוסמן"
 "מועדון האלמנות העליזות"

 
www.jerusalem-theatre.co.il 

 

 
 קופת התיאטרון
01-5605055 

 
boxoffice01@jth.org.il 

 

 
 עלות כרטיס:

 ₪.31מועדון האלמנות העליזות: 
לשלושת ההצגות: בילי שוורץ, 

 ₪. 001גורודיש ואלה גרוסמן : 
 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.traintheater.co.il/
http://www.traintheater.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 תיאטרון

 "מסך הזהב"

 
 48רחוב אולסוונגר 
קריית היובל 

 ירושלים
 

 
עלית על ידי קבוצת התיאטרון "מסך הזהב", של הצגה, המו

 המרכז החברתי לגיל השלישי בבית רחל.
 

המחזה עוסק בעלייה ובקליטה בארץ בשנות החמישים, ונכתב 
 בהשראת הסיפורים האישיים של השחקנים.

 

 
 סימה שחר

01-60201252400 
050-5051166 

 06:91עד  3:11-ה מ-בימים א
 

sima.shachar@gmail.com 

 
 ש"ח 411לות המופע: ע

 כולל שתייה חמה
 

 כשעה -משך ההצגה 
 

 תיאום מראש
 

 
 תיאטרון מראות

 
באשכול פיס 

ובמתנ"ס בכפר 
מגאר. במרכזי 

תרבות ובמועדוני 
אזרחים ותיקים 

 ברחבי הארץ.
 

 
 הצגות:

 "הקברן ) עוקש("
 "טהה"

 "הרעלת זעתר"
 
 

https://www.facebook.com/pag 
 

 
 בשאר טרבוש

050-0010251 
 

maraya.artist@gmail.com 
 

 
 :עלות ההצגות 

במגאר, ₪ 4511 –"הקברן )עוקש(" 
 ש'ח. 5111 -מחוץ למגאר

 במגאר.₪  4111 -"טהה" 
 ש'ח. 4511מחוץ למגאר 

 הצגות אלה בשפה הערבית.
ש"ח  5111 -"הרעלת זעתר" 

 במגאר.
 ₪. 5511מחוץ למגאר 

 הצגה זו בעברית ובערבית.
 

 תיאום מראש
 

 
 מרכז הבמה

 
 גני תקווה

 
 
 

 
 61רחוב הכרמל 
 בקעת אונו,

 

 
 מופעים:

 61/01/05תיאטרון הבימה  -"הבן הטוב" 
 0.00.05בעקבות שבטים קדומים  –"עולם הולך ונעלם" 

, הקונצ'רטי לכלי מקלדת והקונצ'רטו הרצאה -גיל שוחט קונצרט 
 4.00.05הכפול מאת באך 

 
www.habama-center.org.il 

 
 –שרון לב גונן 

 מנהלת שיווק ומכירות
02-0205000 

 
sharon@habama.org.il 

 
 
 

 
דש האזרח הותיק תינתן במסגרת חו
ביום המופע, לכל  51%הנחה של 

המופעים ,ההצגות, והרצאות 
 ההעשרה המפורטות

 באופי הפעילות.
 ההנחות יינתנו על בסיס מקום פנוי.

 יש להציג תעודת אזרח ותיק.
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הגוף
 מיקום

 הפעילות
 אופי הפעילות
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 קבוצת

 התיאטרון
 הירושלמי

 
 08מסילת ישרים 

 ירושלים

 
 הטבה מיוחדת קבוצת התיאטרון הירושלמי תעניק

 לכל ההצגות שיתקיימו במהלך חודש האזרחים הותיקים.
 

www.tcg.org.il 
 

 
 תיאום ביקורים:
01-610054026 

 
marketing@tcj.org.il 

office@tcj.org.il 
 

 
לכל אחת ₪  41עלות כרטיס 

 מההצגות והמופעים אשר יתקיימו
 בחודש האזרח הותיק.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 תיאטרון
 הצפון

 
 40רח' בלינסון 

 קריית חיים
 

 

 
תיאטרון הצפון יעניק הנחות לכל ההצגות המופיעות בתיאטרון 

 במהלך חודש האזרחים הותיקים.
 

www.theatron-hazafon.co.il 
 

 

 
 שירות לקוחות:

 (9)שלוחה  00-4410410
 

thzafon@zahav.net.il 

 
 עלויות:
 ₪ 043 -המחזמר "שיער"

 ₪ 03 -הקומדיה "פאניקה"
 ₪ 03 -ההצגה "גם הוא באצילים"

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 מסגרת מארחת

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 ערותה

 
 אזור
 

 בית אבות "בית רחל ליצ'אק"
 95רח' משה שרת 

 
 הרצאות:

 04.01.05ב 
 עדי מגד-המרצה

 .על אריכות ימים.011ולפחות מעל  061בנושא: עד 
 

 68.01.05ב 
 בועז שרון-המרצה
אנשים שהפכו למפורסמים בגיל -בנושא: אין חכם כבעל ניסיון

 מבוגר.

 
 אילה

 רכזת תעסוקה ותרבות
050-0001002 

 
ayalaly57@walla.com 

 

 
 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.
 ההרצאות יתקיימו בימי רביעי בשבוע,

 .08.45בשעה 
 

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.
 
 

 תיאום מראש

 
 באר שבע

 
 "דיור מוגן בית יונה"

 6ברח' יעקב דורי 

 
 ת להקת "בסגנון אחר" בניצוחו"בית יונה" מארח א

 של יוני שחם.
 

 
 שרה פרידמן

051-5100401 
04-6000000 

 
hana-a@beityona.co.il 

 

 
 01/00/05המופע יתקיים ביום שלישי 

 באודיטוריום.03:91בשעה 
 

 ההשתתפות באירוע ללא תשלום.
 זמן.ציבור האזרחים הוותיקים מו

 
 תיאום מראש

 

 
 גבעתיים

 
 בית אבות שלווה
 0רחוב מצולות ים 

 

 
 במהלך בית אבות שלוה מציע לציבור האזרחים הוותיקים

שונים: הרצאות,  בתחומים פעילויות חודש האזרחים הוותיקים
 מופעי בידור
 שירה, ערבי קפיטריה ומוזיקה, הצגות, תערוכות, ערבי

 ופעילויות חברתיות מגוונות.

 
מנהלת בית  -ילית הירש ה

 האבות 
 רכז תרבות -ליאור דלטיצקי 

02-5015600 
 

shalva36@bezeqint.net 
 

 
 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.
 
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:ayalaly57@walla.com
mailto:ayalaly57@walla.com
mailto:hana-a@beityona.co.il
mailto:hana-a@beityona.co.il
mailto:shalva36@bezeqint.net
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 מסגרת מארחת

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 ערותה

 
 חדרה

 
 061בית אבות עד 

 2רח' נוב 
 

 
תתקיים הצגה של תאטרון  01:11בשעה  03.01בתאריך ה

 האידיש שפיל.
תערוכה ומכירה של עבודות הדיירים תתקיים במהלך חודש 

 האזרחים הוותיקים.

 
 דרורה אמיר

00-620506124 
 00-6220155פקס: 

 
droraamir1@walla.com 

 

 
 ההשתתפות באירועים ללא תשלום.

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן
 

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 
 בית אבות נוה עמית

 רמת אשכול. 01רח' פארן 
 

 
 פעילויות:

 האזנה מודרכת למוסיקה עם אסף פייר. 0.01
במסגרת קורס העיקר הבריאות ללכת על בטוח מניעת  8.01

 נפילות.
 הרצאה על אמנות עם אמי שקדי. 00.00

המחזמר  –דבר על רומיאו ויוליה בניו יורק עמי רוניס י 08.00
 סיפור הפרברים.

 רסיטל לפסנתר ולכינור. 05.00
 מוטי מנדלסון דבר על החיים מתחת למים. 63.00

 

 
 ציפי בן מלך

01-5401111 
 

benmelech@012.net.il 
 

 
 המופעים ללא תשלום

 03:45יתקיימו בשעה 
 בכל אחד מהתאריכים.

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.
 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 ירושלים

 
 עידן הזהב בית אבות

 המרכז המשולב לקשיש
 68רח' יוסי בן יועזר 

 

 
 בית אבות עידן הזהב מארגן

פעמיים בשבוע במהלך חודש האזרח הותיק, טיולים 
 בירושלים

 בני יום אחד, עם הדרכה צמודה.

 
 מנהל -דני 

01-6000011 
 

goldenera@bezeqint.net 
 

 
 הסיורים כוללים הדרכה + קפה ועוגה

 ללא תשלום.
 האוטובוס ע"ח הקבוצה.

 ניתן לקבל ארוחת צהריים במחיר סימלי.
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:droraamir1@walla.com
mailto:droraamir1@walla.com
mailto:benmelech@012.net.il
mailto:benmelech@012.net.il
mailto:goldenera@bezeqint.net
mailto:goldenera@bezeqint.net
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 מסגרת מארחת

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 ערותה

 
 מטה יהודה

 
 מוצא עילית

 בית אבות מעון הרופא.
אחיות.דרך כביש שבע ה  

 

 
בית אבות "מעון הרופא" מציע מגוון רחב של פעילויות לחודש 

 האזרחים הוותיקים:
מופעים מוסיקליים, הרצאות בנושאים שונים, טיולים מהכורסא 

 ועוד...
 

 
 זיוה גרשון

01-5200111 
050-6610005 

 
ziva.g@meuhedet.co.il 

 

 
 יות יתקיימו בין התאריכיםהפעילו

00/01/6105-00/00/6105 
 בערב. 03:91בשעה 

 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.

 
 תיאום מראש

 

 
 צפת
 

 בית אבות נוף צפת
 0רח' ז'בוטינסקי 

 
 תאטרון יידיש.

 שירים מכל הזמנים.
 "בריאות בגיל השלישי".-הרצאה 

 ש"ל בנושא הזקנה.מרטון סרטים של א
 

 

 
 חביב לבנה

00-6000000 
050-2120000 

 
michal8855@walla.com 

 

 
הפעילויות התקיימו במהלך חודש 

 האזרחים הוותיקים
 .3:91-00:11 –בשעות 

 ההשתתפות בפעילות ללא תשלום
 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.

 
 תיאום מראש

 

 
 קריית מוצקין

 
 דיור מוגן בית אילדן

 .02רחוב החשמונאים 

 
יתקיים שבוע בריאות הכולל הרצאות,   05/01עד  00/01בתאריכים 

 סדנאות, יריד אביזרי עזר ועוד.
עליה  -"אתיופיה -תתקיים הרצאה מרתקת 08:11בשעה  60/01-ב

 וסודות" מרצה: אביגיל ברקוביץ.
ונצרט צמד זמרי אופרה בליווי יתקיים ק 08:11בשעה  68/01-ב

 הפסנתרנית פאינה מורגלוב.

 
 גלית פינטו

00-4040040 
00-4040400 

 
galitp6@gmail.com 

 
 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.
 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:ziva.g@meuhedet.co.il
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81 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 מסגרת מארחת

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 ערותה

 
 ראשון לציון

 
 בית האבות הבולגרי

 8רח' האם 
 

. 
 ון לציון בניצוחו שלמופע של תזמורת האורקסטרה ראש

 מישה יערן בחדר האוכל המרכזי.
 

 

 
 רז לילי

02-0041100 
051-2015221 

 
bulgari@012.net.il 

 

 
 09.01.6105המופע יתקיים בתאריך 

 .00.91בשעה 
 ההשתתפות ללא תשלום

 ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן.
 

 תיאום מראש
 

 
 מלהר

 
 אחוזת רעים דיור מוגן

 0רח' הכרמל 

 
דיור מוגן 'אחוזת רעים' יקיים במרוצת חודש האזרחים הוותיקים 

 מגוון פעילויות: סיורים בדיור המוגן.
יום משפחה. הפעלות יצירה. קהילה מתנדבת.  –מפגש רב דורי 

 מופעים מוסיקאליים. ימי מודעות לביטחון ובטיחות בגיל השלישי.
 רחים הוותיקים בישראל.זכויות האז

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

 
 אייל מרק

1100* 
04-0105060 

 
eyal@h-reaim.co.il 

 

 
הפעילויות מתקיימות: בשעות הבוקר 

-00:11"צ ובשעות אחה 01:11-06:11
03:11. 

 ההשתתפות בפעילויות ללא תשלום.
ציבור האזרחים הוותיקים מוזמן מכל הלב 

 להתארח בביתנו.
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:bulgari@012.net.il
mailto:bulgari@012.net.il
mailto:eyal@h-reaim.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 אילת
 

 חוף אלמוג

 
 המצפה התת ימי

 
www.coralworld.com/eilat 

 

 
 לריסה

050-1105400 
 04-6201200פקס:

 
Avi_c@coralworld.com 
larisa@coralworld.com 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪ 25כניסה למצפה התת ימי כולל הרצאה + קפה ועוגה:  
 משתתפים( 61)מינימום 

 ₪. 01 -שים בסימולטור ענק מסע חוויותי לעולם הכרי -אושינריום 
 ₪. 65 -ארוחה בשרית במקום 

 
 תיאום מראש

 

 
 אשכול

 
 מושב תלמי יוסף

 
 חוות הקקטוסים

 
www.cactusfarm.co.il 

 
 שילה ויעקב גרובר

04-0041040 
050-0500604 

 
cactus@zahav.net.il 

 
 עלות כניסה, כולל הדרכה:

 ליחיד בקבוצה.₪   01
 
 

 תיאום מראש
 

 
 אשכול

 
 מושב תלמי יוסף

 
 "שביל הסלט"

 
www.salat4u.co.il 

 
 אורי אלון

051-4525001 
04-0041115 

 
salat4u@gmail.com 

 

 
 קטיף וטעימות היישר מהשתיל-לסיור בהייטק החקלאי הכולל  עלות

 איש. 91ליחיד בקבוצה בת מינימום ₪  65הינה 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 באר שבע

 
 נגב זו

 הגן הזואולוגי עירוני
 

www.negevzoo.co.il 

 
 תיאום ביקורים:
04-6010000 
04-6010000 

 04-6001520 פקס:
 

negevzoo@gmail.com 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05עלות כניסה 

 דקות( ללא עלות. 31הדרכה שעתיים אקדמיות )
 
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:Avi_c@coralworld.com
mailto:Avi_c@coralworld.com
mailto:larisa@coralworld.com
mailto:larisa@coralworld.com
mailto:cactus@zahav.net.il
mailto:cactus@zahav.net.il
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
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 מחוז באר שבע והדרום –אתרי מים חי וצומח 
 

 

86 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חבל אילות

 
 קיבוץ יטבתה

 
 פונדק יטבתה

 
www.yotvata.org.il 

https://www.facebook.com/yotvatainn 

 
 תיאום ביקורים:

 (4)שלוחה  04-6250000
 04-6250262-פקס

 
rest2@yotvata.org 

 

 
 ד בקבוצה.ליחי₪  08 -עלות סיור מודרך כולל טעימות ממוצרי המקום 

 איש בקבוצה. 61למינימום 
 משך הסיור שעה וחצי , באמצעות אוטובוס/ רכב של המטיילים .

 סיור הכולל קפה או משקה חלב יטבתה מבצעים:
 ליחיד בקבוצה.₪  68 -+ מאפה , ב

 ליחיד בקבוצה.₪  68 -סיור וגלידת יטבתה ב
 

 תיאום מראש
 

 
 רמת נגב

 
 נווה מדבר

 אחוזת בריאות נגב
 

www.neve-midbar.co.il 

 
 תיאום ביקורים:

 (9)שלוחה  04-6500666
 04-6500000 פקס:

 
 
 

info@neve-midbar.co.il 

 
 : עלויות ליחיד בקבוצה

 ₪. 41 -כניסה כולל שימוש חופשי בכל המתקנים 
 ₪. 83 -כניסה + ארוחת צהריים 

 מדריך + נהג ללא עלות.  -על כל אוטובוס 
 איש בקבוצה . 45ההנחות מתייחסות למינימום 

 התשלום במזומן ביום ההגעה.
 

 תיאום מראש

 
 ערד

 
 קאנטרי קלאב ערד

 
www.arad.muni.il/147.html 

 
 אלה

04-0005005 
 

clubaradm@gmail.com 
 
 

 

 
 -עלות כניסה לשימוש בבריכה המחוממת בלבד

 ש"ח ליחיד בקבוצה. 61
 
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.yotvata.org.il/
http://www.yotvata.org.il/
https://www.facebook.com/yotvatainn
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http://www.neve-midbar.co.il/
mailto:info@neve-midbar.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 תמר
 

 קיבוץ עין גדי
 

 
 ספא עין גדי

Ein Gedi Sea Of Spa 
 
 

www.ein-gedi.co.il 
 

 

 
 אזרזר שלמה
04-6500016 
04-6540000 
051-2110111 

 
 
 

shlomoa@ein-gedi.co.il 
 
 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 46כניסה כולל שימוש בכל המתקנים 
 ₪. 51ין גדי ארוחת צהריים בחמי ע

 ₪. 81כניסה כולל ארוחת צהרים 
 מדריך + נהג על כל אוטובוס ללא תשלום.

 איש בתשלום בקבוצה. 61הנחות וההטבות מתייחסות למינימום 
 תשלום במזומן ביום ההגעה.

 
 תוקף ההנחות הנ"ל בין התאריכים

62.01.04 - 68.6.05 
 

 תיאום מראש
 

 
 תמר
 

 קיבוץ עין גדי

 
 הגן הבוטני

 ן גדיעי
 

www.ein-gedi.co.il 

 
 אזרזר שלמה
04-6500016 
04-6540000 
051-2110111 

 
shlomoa@ein-gedi.co.il 

 

 
 ₪. 03עלות כניסה כולל הדרכה 

 ההנחות וההטבות מתייחסות
 איש בתשלום בקבוצה. 61למינימום 

 התשלום במזומן ביום ההגעה.
 יך + נהג על כל אוטובוס ללא תשלום.מדר

 יש לשלוח פקס עם פרטי הקבוצה.
 

 תוקף ההנחות הנ"ל בין התאריכים
62.01.04 - 68.6.05 

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 יואב
 

 קיבוץ שדה יואב
 
 
 

 
 חמי יואב

 
www.hamei-yoav.co.il 

 

 
 גיל נבטיאן

050-1005410 
 

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

 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪ 55 –כניסה למרחצאות 
 35₪  –כניסה למרחצאות + ארוחת צהריים 

 ₪ 65 –דקות  05ספא דגים טיפול 
 ₪ 08 -תוספת חלוק מגבת 

 ₪ 05 -קבלת פנים קפה ומאפה 
 גמלאים מינימום בקבוצה 65

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 
 גן החיות

 התנ"כי בירושלים
 

www.jerusalemzoo.org.il 
 
 

 
 סיגלית דביר

01-6050115 
 

 מזנון הגן
 )חיים( 054-2616081

 
zoomark@netvision.net.il 

 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 61 -כניסה כולל נסיעה ברכבת 
 לאדם.₪  9אפשרות להאכלת תוכי הלורי הצבעוניים בצוף בתוספת 

 ₪. 05 –קפה ועוגה 
 ₪. 45 –ארוחה בשרית/ צמחונית 

 התשלום ייעשה בעת הביקור.
 

 המבצע מוגבל לתאריכים:
65.01.05 – 00.00.05 

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 

 
 גן בוטני אוניברסיטאי

 ירושלים
 

www.botanic.co.il 
 

 
 ילנה

01-600001122 
002-1024010 

 
sales@botanic.co.il 

 

 
 ליחיד,₪  01עלות כניסה כולל הדרכה אלקטרונית ברכבת הפרחים: 

 משתתפים. 05בקבוצה בת מינימום 
 לקבוצות האזרחים הותיקים תתאפשר כניסה נוחה יותר

 דרך תחנת הדלק ברח' הרצוג.
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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
http://www.botanic.co.il/
http://www.botanic.co.il/
mailto:sales@botanic.co.il
mailto:sales@botanic.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 שפיר
 

 קיבוץ עין צורים

 
 עץ הבקבוקים

 שידרך הבשמים והמ
 

http://bottle-tree.co.il 

 
 מלי פרנקל

04-4544200 
04-4540210 

 
mali@bottle-tree.co.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 4 -סטודיו למשי 
 ₪. 4 -עץ הבקבוקים

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://bottle-tree.co.il/
http://bottle-tree.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ברנר
 

 שב בית אלעזרימו

 
 משתלות רגב בע"מ

 
www.regev-gardens.com 

 

 
 פועה ושמוליק רגב

04-0011122 
051-1501065 

 
Shmuel_regev@walla.co.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  61עלות כניסה כולל סיור מודרך + עציצון: 

 
 
 

 תיאום מראש

 
 גזר
 

 כפר ביל"ו

 
 משק דבורים לין בע"מ

 
www.linfarm.co.il 

 

 
 שחר

050-1100065 
 

shaharlin57@gmail.com 
 

 
 איש: 65עלויות ליחיד בקבוצה בת מינימום 

 סיור מודרך של כשעה וחצי הכולל:
 סרטון, הרצאה, מצפה דבורים, טעימות דבש,

 ₪. 60 -יצירת נרות מדונג דבורים 
 ₪. 45 -סיור + ארוחת טעימות ממעדני המשק 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 חבל מודיעין

 
 יער בן שמן

 
 פארק נאות קדומים

 תרבות-תנ"ך-טבע
 

www.n-k.org.il 
 

 
 מחלקת הזמנות
04-0000000 

 

 
 ליחיד₪  65עלות סיור מודרך למשך שעתיים: 

 משתתפים. 91בקבוצה בת מינימום 
 הסיור כולל הליכות קצרות והדרכה בישיבה.

 לקבוצה.₪  511תוספת לתיורית )רכבת גלגלים(: 
 

 שתיאום מרא
 

 
 חבל מודיעין

 
 כפר דניאל

 
 פארק הקופים

 
www.park.monkeypark.co.il 

 

 
 מחלקת שיווק
04-0145444 

 
monkeypk@netvision.net.il 

 
 –ליחיד בקבוצה ₪  03כניסה כולל הדרכה: 

 משתתפים לקבוצה. 65מינימום 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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.n-k.org.il/
http://www.n-k.org.il/
http://www.park.monkeypark.co.il/
http://www.park.monkeypark.co.il/
mailto:monkeypk@netvision.net.il


 אביב והמרכזמחוז תל  –אתרי מים חי וצומח 
 

 

80 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חוף השרון

 
 קיבוץ געש

 

 
 חמי געש

 
www.hameigaash.co.il 

 

 
 הילה גולן

00-0510015 
00-0510000 

 
eruim@gaash.co.il 

 

 
 עלות כניסה כולל שימוש במתקני האתר

 משתתפים. 65ליחיד בקבוצה של מעל ₪  56ה': -בימים א'
 .₪ 40 -ארוחה מבושלת לגמלאים 

 00.01.05-91.00.05המחירים בתוקף בין התאריכים 
 

 מסיבת שירה וריקודים מכל המקצבים 03:11רביעי בשעה בימי שלישי ו
 ללא תוספת בתשלום!

 
 תיאום מראש

 

 
 לב השרון

 
 כפר הס

 
 חוות התוכים

 
www.havat-hatukim.co.il 

 
 קרן ואורי מגן
00-0061050 

0061002- 00 
 

keren@havat-hatukim.co.il 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה ושתיה חמה:

 ליחיד בקבוצה.₪  00
 משך הפעילות כשעה וחצי.

 
 תיאום מראש

 

 
 עמק חפר

 
 קיבוץ תלמי אלעזר

 
 חי צומח דומם

 סיור מרתק בתערוכת הצמחים הקסרופיטים
 הסיור כולל מידע חשוב

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

 

 
 דני בן אברהם

050-0210000 
 

bad007z@walla.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
file:///C:/Users/AvrahamEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CQPEWI5H/www.hameigaash.co.il
file:///C:/Users/AvrahamEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CQPEWI5H/www.hameigaash.co.il
mailto:eruim@gaash.co.il
http://www.havat-hatukim.co.il/
http://www.havat-hatukim.co.il/
mailto:keren@havat-hatukim.co.il
mailto:keren@havat-hatukim.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 רמת גן

 
 המרכז

 הזאולוגי "ספארי"
 
 

www.safari.co.il 
 

 
 אירית

 (9)שלוחה  02-6205205
 
 
 

 
 ₪. 91 -עלות כניסה ליחיד בקבוצה 

 סיור ספארי מודרך של שעתיים בנושא
 –"מנהיגות בטבע ומעמדם של זקני השבט בממלכת החי" 

 משתתפים בקבוצה מאורגנת(. 95)מינימום ₪  41
 הסיור יכלול נסיעה ברכבת הספארי

 שתיקח אותם אל השטח האפריקני הפתוח
 ולאזורים שונים בתוך גן החיות,

 בליווי הסברים של מדריכי הספארי.
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.safari.co.il/
http://www.safari.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 אלונה

 
 מושב עמיקם

 

 
 מי קדם, פארק אלונה

 
www.weekend.co.il 

 

 
 אביבה

04-6388622 
 

meykedem@walla.com 
 

 
 סיור כולל הדרכה ללא תשלום )משך הסיור כשעה(.

 יש להצטייד בבגדים מתאימים למים, נעליים להליכה במים ובפנסים.
 מבקרים, לכל היותר, מלווה אחד. 05על כל 

 משתתפים בקבוצה. 51מקסימום 
 

 תיאום מראש
 

 
 גבעת עדה

 
 עץ השדה

 
www.tzofit.co.il 

www.facebook.com/eHasade 
 

 
 איתי טפרברג

050-2060641 
00-6144206 

 
office@ets-hasade.com 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה והדרכה כולל שתיה חמה 

 ניית מוצרי "עץ השדה".הנחה בק 01%
 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 גליל עליון

 

 
 אגמון החולה

 
www.agamon-hula.co.il 

 
 

 
 ליאורה

00-6410120 
 

agamon@actcom.co.il 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ליחיד.₪  93 -עגלת מסתור 
 ליחיד.₪  08 -כניסת קבוצה באוטובוס 

 לקבוצה.₪  911 -מומלץ לצרף מדריך מטעם המקום בעלות של
 לקבוצה ₪  211  -ביקור בתחנת מחקר וטיבוע 

 
 תיאום מראש

 

 
 גליל תחתון

 
מושב שדמות         

 דבורה

 
 דבורת התבור

 
www.dvorat-hatavor.co.il 

 

 
 מלכה בן זאב
00-6060504 
050-5620605 

 
bee@tour-galilee.co.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01 -כניסה כולל הדרכה + קפה ועוגה 

 משך הסיור כשעה.
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.weekend.co.il/
http://www.weekend.co.il/
mailto:meykedem@walla.com
mailto:meykedem@walla.com
http://www.tzofit.co.il/
http://www.tzofit.co.il/
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
http://www.dvorat-hatavor.co.il/
http://www.dvorat-hatavor.co.il/
mailto:bee@tour-galilee.co.il
mailto:bee@tour-galilee.co.il


 מחוז חיפה והצפון –אתרי מים חי וצומח 
 

 

31 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 גליל תחתון

 
 מצפה מיכמנים

 
 דרך התנ"ך אל הטבע

 "מיכמנים"
 

www.michmanim.co.il 
 

 
 רוני רק

00-0441220 
051-1006064 

 
ronirake@gmail.com 

mosherak@netvision.net.il 

 
 הרדייה של דבש מיכמנים ביקור במכון

 כולל טעימות דבש, ללא תשלום.
 ליחיד בקבוצה.₪  65  -עלות שאר הפעילויות

 
 תיאום מראש

 

 
 חיפה

 
 גן החיות

 הלימודי חיפה
 

www.haifazoo.co.il 
 

 
 מזכירה ואשת שיווק  –אלה 

00-4201446 
 

haifazoo@ethos.co.il 

 
 ליחיד בקבוצה₪  01 -עלות כניסה 

 
 

 תיאום מראש

 
 טבריה

 
 מעיינות חמי טבריה

 
 

ltveria.co.i-www.hamei 

 
 סמנכל שיווק - יוסי מנשה

00-6112610 
052-0405515 

 
yossi@5shotels.co.il 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪. 51 -כניסה ושימוש במתקני האתר 

 ₪. 015 -כניסה כולל ארוחת צהריים 
 משתתפים בקבוצה.  61מינימום 

 
 תיאום מראש

 

 
 טבריה

 
 בריהרימונים חמי ט

 רחצה נפרדת
 

www.rimonim.com 
 

 

 
 אושרת דהן

00-60145612561 
 
 

doshrat@rimonim.com 
 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 41 -כניסה לבריכות רימונים חמי טבריה
 ₪. 31 -ים במלון רימונים מינרלכניסה לבריכות כולל ארוחת צהרי
 איש ומעלה. 61מינימום קבוצה 

 חשוב לציין שהכניסה לרחצה הנפרדת בלבד.
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.michmanim.co.il/
http://www.michmanim.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מנשה

 
 מושב

 תלמי אלעזר

 
 חוות הצמחים הטורפים

 
 

 
 עדה ברק

00-6202002 
050-5144051 

 
adabarak@zahav.net.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  65 -עלות כניסה כולל הדרכה + שתיה קרה 

 משך הביקור עד שעה וחצי.
 

 תיאום מראש

 
 עמק חפר

 
קיבוץ תלמי 

 אלעזר

 
 חי צומח דומם

 האטרקציה של דני בתלמי אלעזר
 

www.dannytourism.co.il/ 
 

 
 דני בן אברהם

050-0210000 
 

bad007z@walla.com 

 
עלות סיור בתערוכת הצמחים הקסרופיטים הכולל טיפים בריאותיים ע"פ הפנג 

 ליחיד בקבוצה.₪  01שוואי: 
 

 תיאום מראש
 

 
 משגב

 
 שכניה

 
 זוחרקים

 
www.meital-labs.co.il/index.php 

 

 
 יעקב בן מרדכי
00-0004111 

 
yaacov_b@012.net.il 

 
 יעל נאמן ברזם
050-1001061 

 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה + קבלת פנים

 ליחיד בקבוצה.₪  65 -של קפה, תה ומים קרים 
 משתתפים בקבוצה. 61מינימום 

 סיור כשעתיים.משך ה
 

 
 תיאום מראש

 
 עמק הירדן

 
 טבריה

 
 חמת גדר

 גן עדן ישראלי
 

www.hamat-gader.com 
 

 

 
 מאיר ברקן

051-5150440 
6202* 

 00-6650066200להזמנות 
 00-66505550חנה 

00-66555555 
 00-6650060פקס: 

 
hana@hamat-gader.com 
meir@hamat-gader.com 

 
 ₪ 20.11 -ה -. עלות כניסה כולל רחצה ושימוש בכל מתקני האתר בימים א0

 בקבוצה. ליחיד
רחצה + ארוחת צהריים במסעדת המחבת בשרית או דגים )כשרה( הכוללת . 6

₪  019.11 –ה -שתיה קלה בארוחה וקפה ומאפה בתום הארוחה בימים ב
 בקבוצה. ליחיד

 המחיר בתוקף לחודש האזרחים הותיקים לא כולל ימי שישי ושבת.
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם היישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק המעיינות

 
 גן השלושה

 
 הסחנה –ושה גן השל

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

 ומוזיאון לארכיאולוגיה
 

www.gan3.co.il 

 
 שמוליק שלום
00-6546110 

 00-6540411 פקס:
 

shmulik@gan3.co.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  61 -עלות הכניסה לגן השלושה 

 ההנחה מתוקף חוק אזרח ותיק.
 ₪ 60. רחצה + הדרכה באחד האגפים: 0
 ₪ 98. רחצה + הדרכה בשני האגפים: 6

 ₪ 02. הדרכה באחד מהאגפים ללא רחצה: 9
 ₪ 60. הדרכה בשני האגפים ללא רחצה: 4

 
 תיאום מראש

 

 
 עמק המעיינות

 
 מנחמיה

 
 חוות עז עיז

 
http://asisfarm.co.il 

 

 
 רינת וגנפלד

052-0101006 
 

eziz.vag@gmail.com 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה + קבלת פנים

 ליחיד בקבוצה.₪  05 -של קפה, תה, מים קרים וטעימת יוגורט טרי 
 משתתפים בקבוצה. 61מינימום 

 כשעה. משך הסיור
 

 תיאום מראש
 

 
 קריית טבעון

 
 גן בוטני מכללת אורנים

 
botanic.oranim.ac.il 

 את ההזמנות יש לבצע דרך
 אתר זה.

 
 מיכל גרוס

051-2200012 
 

mukyg@oranim.ac.il 
 

 
 הגן הבוטני יעניק במסגרת חודש האזרחים הותיקים

 הדרכות ללא תשלום. משך ההדרכה שעה וחצי. 6
 כל הקודם זוכה.

 ליחיד בקבוצה.₪  01 –לשאר הקבוצות עלות כניסה כולל הדרכה 
 ניתן לערוך פיקניק במקום.

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:shmulik@gan3.co.il
mailto:shmulik@gan3.co.il
http://asisfarm.co.il/
http://asisfarm.co.il/
mailto:eziz.vag@gmail.com
mailto:eziz.vag@gmail.com
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mailto:mukyg@oranim.ac.il
mailto:mukyg@oranim.ac.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 שם גוף

 אתר אינטרנט
 הערות קשר איש

 
 באר שבע

 
 סדנא לאומנויות יהודי אתיופיה

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

 
 מנהלת הסדנא -ריטה קוזניצוב 

04-6125441 
0515-012514 

 
Ethiopian-h.c@kivunim7.co.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 0כניסה כולל הדרכה 
 ליחיד.₪  91השתתפות בסדנאת יצירה בשיטה אותנטית 

 
 תיאום מראש

 

 
 חוף אשקלון

 
 ניצן

 
 -"מרכז קטיף" 

 להנצחת מורשת גוש קטיף
 וצפון השומרון

 
www.mkatif.org 

 
 רכזת פרוייקטים -ורנס בזיז ל

050-0005650 
 

laurence@merkazkatif.co.il 
 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  2עלות כניסה כולל הדרכה + פינת קפה: 

 משתתפים בקבוצה. 01מינימום 
 .91מקסימום 

 
 תיאום מראש

 

 
 שדות נגב

 
 קיבוץ סעד

 

 
 עזה מעוז מול

 בית הכנסת האמנותי בקיבוץ סעד
 

http://www.shimur.org/Aza/ 

 
 בני גינזברג

051-2016600 
 

maoz@saad.org.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 05 -אתר מעוז מול עזה 
 ₪. 01  -יבוץ סעד בית הכנסת האמנותי בק
 ₪ . 8 -גן הקקטוסים 

 משך כל אחד מהסיורים כשעה.
 

 תיאום מראש
 

 
 שער הנגב

 
 קיבוץ רוחמה

 
 אתר הראשונים

 ברוחמה
 

www.shimur.org/ruchama/ 

 
 רותי

050-0005100 
 

golts@kruhama.org.il 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה + סרטון ותמונות בתוך המבנה

 ליחיד בקבוצה.₪  3
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 שם גוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 

 
 החברה לשיקום

 ולפיתוח הרובע היהודי
 

www.rova-yehudi.org.il 

 
 תיאום ביקורים
01-6165006 

 
Rovayehudi1@gmail.com 

 

 
 + אנשים[:61עלויות ליחיד ]ולקבוצה של 
 [₪.3] 01בית כנסת ה"חורבה": 
 [ ₪.09] 05מוזיאון הבית השרוף: 

 מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה
 [ ₪.3] 01)הרובע ההרודינאי(: 

 [₪.09] 05מרכז דוידסון: -הגן הארכיאולוגי

 
 ₪ 5מוזיאון לבד על החומות:
 –הקרדו הסגור והפתוח 

 תשלום ללא
קיימת אפשרות לכרטיסים 

 משולבים בהנחה.
 

 תיאום מראש

 
 ירושלים

 
מבית הקרן  חוויה ירושלמית

 -הכותל המערבי  למורשת
 אתר מנהרות הכותל המערבי

 ומיצג שרשרת הדורות
 קרקעי-התת

אנו מזמינים את הנכדים עם 
הסבים והסבתות לסיורים 

 מרגשים בירושלים
 

www.thekotel.org 

 
 מוקד שירות הלקוחות

*5054 
01-6101222 

 
contact@thekotel.org 

 
 

 
 ויות ליחיד בקבוצה:על

 ₪. 05עלות לאזרח ותיק:  -סיור מודרך במנהרות הכותל
 ₪ 05עלות ילד: 

 ₪. 06.5עלות לאזרח ותיק:  -מיצג שרשרת הדורות 
 ₪. 05עלות לילד: 

 ₪. 68עלות ילד: ₪.  68עלות לאזרח ותיק:  -סיור משולב
 ההנחה ניתנת מתוקף חוק אזרח ותיק.

 
 תיאום מראש

 
 מטה יהודה

 
 צאמו

 

 
 בית ילין

 
www.shimur.org 

 
 רותי ארבל פסח
01-5205002 

051-0150205 
 

ruth@shimur.org.il 

 
 עלות כניסה לבית כולל ביקור בבית הכנסת העתיק

 ליחיד בקבוצה.₪  01 -
 פים.משתת 05מינימום קבוצה 

 
 תיאום מראש

 

 
 מטה יהודה

 
 מושב צפרירים

 

 
 "הגלריה של סבא"

 
www.de-ja-vu.co.il 

 
 גליה

051-2000526 
 

galush23@gmail.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  61עלות כניסה כולל הדרכה 

 משתתפים. 05מינימום קבוצה 
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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mailto:contact@thekotel.org
mailto:contact@thekotel.org
http://www.shimur.org/
http://www.shimur.org/
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mailto:ruth@shimur.org.il


 מחוז תל אביב והמרכז –אתרי מורשת ודת 
 

 

35 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חולון

 
 קווה ישראלמ

 
www.shimur.org.il 

 
 

 
 אורלי מוצרי

03-5030489 
03-5014416 

 
orly@shimur.org.il 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה:

 ליחיד בקבוצה.₪  05
 
 

 תיאום מראש
 

 
 רמלה

 
 הכנסיה הפרנציסקנית

 
 

 
 נורמה

04-0110100 
 

masihofm@yahoo.com 
Ramlaparish@gmail.com 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  9עלות כניסה כולל הדרכה: 

 משך הסיור: רבע שעה.
 00:91 – 8:91שעות ביקור: 

 למעט ימי שבת וראשון.
 

 תיאום מראש
 

 
 רמלה

 
מרכז היהדות הקראית 

 העולמית
 

www.jkaraite.org 
 

 
 שלמה גבר

04-0100100 
 

jkaraite@gmail.com 

 
 ליחיד בקבוצה₪  0 -כניסה כולל הדרכה 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 תל אביב

 
 ת העצמאותבי

 
www.shimur.org 

 
 טימור בריטבה
02-5102001 

 
reservations@beitatzmaut.org.il 

 
 ₪ 01 -עלות כניסה כולל הדרכה ליחיד בקבוצה 

 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.shimur.org.il/
http://www.shimur.org.il/
mailto:orly@shimur.org.il
mailto:orly@shimur.org.il
mailto:masihofm@yahoo.com
mailto:masihofm@yahoo.com
mailto:Ramlaparish@gmail.com
mailto:Ramlaparish@gmail.com
http://www.jkaraite.org/
http://www.jkaraite.org/
mailto:jkaraite@gmail.com
mailto:jkaraite@gmail.com
mailto:reservations@beitatzmaut.org.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חיפה

 
 הבהאיים הגנים

 
www.ganbahai.org.il 

 
 

 
 בקרו באתר -להזמנת סיורים לקבוצות 

 
 לשאלות נוספות ניתן לפנות לשירות המבקרים

00-4212121 
 

tours@bwc.org 

 
 כניסה וסיור מודרך ללא תשלום.

ים ליחידים ולמשפחות על פי לוח הזמנים סיורים מודרכ
 באתר האינטרנט וללא תיאום מראש.

 איש 00סיורים מודרכים לקבוצות מעל 
 ימי עבודה מראש לפחות. 0הם בתיאום בלבד של 

דקות והם  05-ל 45אורך הסיורים )תלוי בסוג הסיור( בין 
 שונים במידת הקושי הפיזי שלהם.

 
 תיאום מראש

 

 
 טבריה

 
 שת הרמב"םמרכז מור

 
www.harambam.org.il 

 
 מאיר אוחנה

050-2045055 
 

meirohanamo@gmail.com 
 
 

 
ש"ח ליחיד בקבוצה  8 -עלות כניסה כולל הדרכה רגילה 
 אנשים( 65)מינימום לקבוצה 

ניתן לשלב גם הדרכות נוספות של צמחי מרפא , מתחם 
 קבר הרמב"ם ועוד.

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 כפר קמא

 
 המרכז למורשת הצ'רקסית

 
www.circassianmuseum.co.il 

 
 050-5450600 – יסמין
 051-0065446 – זוהיר
 000-5010010 – משרד
 000-0400100 – סטלפק

 
Yasmin790@gmail.com 

 

 
 עלות כניסה כולל: הדרכה, מצגת וכיבוד קל

 )מאפה צ'רקסי עם גבינה ושתייה חמה(
 מהמחיר הרגיל. 05%בהנחה של 

 קיימת אפשרות לסיור ביישוב הישן של כפר קמא.
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.ganbahai.org.il/
http://www.ganbahai.org.il/
mailto:tours@bwc.org
mailto:tours@bwc.org
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http://www.harambam.org.il/
mailto:meirohanamo@gmail.com
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http://www.circassianmuseum.co.il/
http://www.circassianmuseum.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מגידו
 

ר קיבוץ משמ
 העמק

 
 מערת הפלמ"ח

 
 

http://www.palmach-mh.co.il/ 

 
 לארל'ה עקרון

051-0001100 
00-0404006 

 
yesha@mh.org.il 

 
ם עלות כניסה כולל הדרכה לסיור מרתק במקום בו הוק

 הפלמ"ח ובו התאמנו היחידות המיוחדות!
 ליחיד בקבוצה.₪  05

 משך הסיור שעתיים.
 

 תיאום מראש
 

 
 מגידו
 

 קיבוץ עין השופט

 
 הסליק בעין השופט

 
www.emek-

tour.org.il/Tayran.asp?id=260&city=42 

 
 וברמןישי ה

050-5060164 
 

neta@keh.co.il 
 

 
הסליק נשמר כסוד עד לשנים האחרונות, עד שאחרון 

 החליט לשתף בו. ( 32שותפי הסוד )בגיל 
 

 לאדם₪  2 -מחיר מיוחד לחודש האזרחים הותיקים
 

 תיאום מראש
 

 
 עכו

 
 הגנים הבהאיים

 
www.ganbahai.org.il 

 
 להזמנת סיורים לקבוצות: בקרו באתר

 
 לשאלות נוספות ניתן לפנות לשירות מבקרים:

00-4212121 
 

tours@bwc.org 
 

 
 כניסה וסיור מודרך ללא תשלום.

 איש 00סיורים מודרכים לקבוצות מעל 
 ימי עבודה מראש לפחות. 0לבד של הם בתיאום ב

 דקות 05-ל 21אורך הסיור הוא בין 
 ק"מ באזור מישורי 0.5-וכרוך בהליכה של כ

 
 תיאום מראש

 

 
 עמק הירדן

 
 מושבה כנרת

 

 
 חצר כנרת

 
www.shimur.org/Kinneret/ 

 
 גבאי-זהבה חכם

00-6000110 
 

h.kineret@gmail.com 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה:

 משתתפים. 61ליחיד בקבוצה מעל ₪  01
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.palmach-mh.co.il/
mailto:yesha@mh.org.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק יזרעאל

 
 נהלל

 
 משטרת נהלל

 
http://www.shimur.org/NAHALAL/ 

 
האתרמנהלת  -יוניוס   

00-6015002 
 

mahalal@shimur.org.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  06עלות כניסה כולל הדרכה: 

 משתתפים. 61מינימום קבוצה 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 עמק יזרעאל

 
 נהלל

 
 הסליק בנהלל

 
www.sliq.org.il 

 

 
 עפר אבידוב

051-2200100 
 

ofer@avidov.org.il 

 
 כניסה כולל הדרכה:

 איש. 91ליחיד בקבוצה מעל ₪  06
 

 תיאום מראש
 

 
 עתלית

 
 מחנה המעפילים עתלית

 
http://www.shimur.org/Atlit/ 

 

 
 רכזת הדרכה -ירון אקרשטיין ל

00-0401040 
 

hadracha@shimur.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה₪  61עלות כניסה כולל הדרכה: 

 דקות. 45-משך הסיור שעה ו
 

 תיאום מראש
 

 
 פקיעין העתיקה

 
 בית זינאתי 

 מורשת יהודי פקיעין
 

http://www.pekiin.org.il/ 
 

 
 אוריאל

04-9997197 
050-0012250 

 
beitzinati@gmail.com 

 

 
 ₪. 01-מיצג אור קולי בלבד 

ביקור מודרך בבית הכנסת העתיק, במוזיאון בית זינאתי 
 ₪. 05וכולל מיצג אור קולי 

-₪  61תיאטרון בהשתתפות מרגלית זינאתי מופע 
 לקבוצה בלבד

 לקבוצה₪  481סיור מנגן באתרי הכפר 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.shimur.org/NAHALAL/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם  הישוב
 שם הגוף

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 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

00-6026012 
 

Shichzur-rpina@013net.net 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪ 05הדרכה וחיזיון: 
 .דקות 91-משך הסיור כשעה ו

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.nahal.co.il/
http://www.nahal.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 אילת
 

 
 מכרות יהלומים אילת

 
http://www.diamondmines.co.il 

 
 
 
 

 

 
 אפי זוהר

051-0211012 
04-6226262 

 
effi@diamondmines.co.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ללא תשלום. –ביקור במכרות כולל סיור מודרך בעיר אילת 
 ₪. 01 –ת כולל סיור מודרך בעיר אילת וחוות התבלינים  ביקור במכרו

 ₪. 65 –ביקור במכרות כולל סיור מודרך בעיר אילת ושייט של שעה במפרץ  
 ניתן להזמין סיורים מגוונים נוספים.

 
 תיאום מראש

 

 
 תל שבע

 

 
 בת המדבר

 טיפוח בדואי אותנטי
 

www.desertdaughter.com 

 
 מרים אבו רקייק
050-0001016 

 
mariam.desert@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 ניתן לקבל הנחה מיוחדת על רכישת מוצרים.
 

 תיאום מראש
 

 
 חוף אשקלון

 
 קיבוץ

 יד מרדכי

 
 באתר שחזור הקר
 ופסל אנילביץ

 
http://www.m-dvash.co.il/ 

 
 טובה קרבי

051-2012100 
08-6720559 

 
bhoney@y-m.co.il 

 
 

 
 עלויות סיור מודרך ליחיד בקבוצה:

 ₪ 02 באתר ובגבעת הפסל 
 משלמים( 91)מינימום 

 ₪ . 02 –יסה ליחיד ללא הדרכה כנ
 למשתתף.₪  54 -  ארוחת צהריים

 נא להצטייד ברשימת מבקרים ות"ז.
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מצדה

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 

 בית ההארחה מצדה
 

www.iyha.org.il 

 
 אתי פז חדד

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 

 
 מהדורת חדשות מתקופת המרד הגדול הכוללת דיווחים חיים מהשטח,

 השתתפות הקהלדיון בהשתתפות נציגי הפלגים באולפן ו
 בסקר חי באמצעות שלטים אינטראקטיביים.

 ליחיד בקבוצה.₪  01 -דקות  91עלות מיצג בן 
 משתתפים.021משתתפים, מקסימום  41מינימום 

 .08:11- 13:11בין השעות 
 

 תיאום מראש
 

 
 ערד
 

 
 אגודת אכסניות נוער בישראל -אנ"א 

 
www.iyha.org.il 

 
 אתי פז חדד

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 

 
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

 מ' 8.5רץ ישראל באורך תבליט תלת מימדי של א
 ולצידו עמדת הדרכה קולית המספקת מידע על הדגם

 ועל האזור בעברית ובאנגלית
 הפעילות ללא תשלום.

 
 תיאום מראש

 

 
 קרית גת

 
 מאפיית ילדודס

 
www.yeladudes.org.il 

 
 מיקי טל

050-0411460 
 

 
 ללא תשלום. -כניסה כולל הרצאה קפה ומאפה

 ניתן לרכוש לחמים ועוגיות במאפיה.
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 רמת נגב

 
 חוות בודדים

 
 יקב רוטה

 
www.rotawinery.com 

 
 ארז רוטה

050-0064002 
 

rotawinery@walla.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05עלות כניסה כולל הדרכה + טעימות: 

 
 
 

 יאום מראשת
 

 
 תמר
 

 קיבוץ עין גדי

 
 אגודת אכסניות נוער בישראל -אנ"א 

 
www.iyha.org.il 

 
 אתי פז חדד

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 

 
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

 מ' 8.5תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך 
 ולצדו עמדת הדרכה קולית המספקת מידע

 על הדגם ועל האזור בעברית ובאנגלית
 

 הפעילות ללא תשלום.
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 ריםשם מרכז המק

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 אשדוד

 
 בתי הזיקוק

 
www.paz.co.il 

 
 נחמן ברנזון

051-4400005 
 

bnachman@pazar.co.il 

 
 סיורים מודרכים ממונעים באוטובוסים במפעל +

 צפייה במצגת על תהליכי הזיקוק במרכז המבקרים.
 ניתן לשלב סיור במרכז הבקרה.

 ללא תשלום. -
 הסיור לא מותאם לבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות. -

 
 תיאום מראש

 

 
 אשדוד

 

 
 נמל אשדוד

 
www.ashdodport.co.il 

 
 רינת כהן קלנג

04-451056420 
 

mevakrim@ashdodport.co.il 

 
 סיור כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 אשקלון

 
 

 
 חברת החשמל
 מרכז מבקרים

 "רוטנברג"
 

www.iec.co.il 
 
 

 
 מוקד ארצי לתיאום ביקורים

006-4600222 
 

 לילית ארמה
08-6791775 

Ubc6a@iec.co.il 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 משך הביקור כשעה וחצי.
 
 
 

 תיאום מראש

 
 ירושלים

 

 
אגודת אכסניות הנוער, בית  -אנ"א

 הארחה ע"ש יצחק רבין
 

www.iyha.org.il 

 
 אתי פז חדד

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 
מיצג אורקולי הסוקר אבני דרך בחייו של יצחק רבין, השלובות באירועים משמעותיים 

 -דקות 45בהתפתחות המדינה. עלות מיצג + דיון קצר של  
 ליחיד בקבוצה.₪  01

 .51משתתפים, מקסימום  91מינימום 
 
 ראשתיאום מ
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 ריםשם מרכז המק

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
ND&J                                        

 בורסת היהלומים והתכשיטים ירושלים
 

www.diamondmines.co.il 
 

 
 ארז מלח

051-6105120 
01-6121060 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 01 -דשה כולל סיור פנורמי בעיר הח ND&J -ביקור ב
 ₪. 61 -כולל סיור בעין כרם  ND&J -ביקור ב
 ₪. 45 -כולל סיור בגן הבוטני  ND&J -ביקור ב

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 
 בית המשפט העליון

 
www.court.gov.il 

 

 
 אופירה גאון / נטלי קמחי

01-605061122 
 

pa@court.gov.il 
 

 
 ללא תשלום. -ר כולל הדרכה הסיו

 איש. 51גודל הקבוצה 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 

 
 בנק ישראל

 
www.bankisrael.org.il/vcenter.htm 

 
 צדוק עלון

026552857 
016551414 

 
Zadok.alon@boi.org.il 

 

 
 הביקורים ללא תשלום נערכים במרוצת כל השנה.

 
 
 

 תיאום מראש

 
 ירושלים

 
 הספרייה הלאומית

 
web.nli.org.il 

 
 ציונה ברוך

000-0226144 
 

visitors@nli.org.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05 –כניסה כולל הדרכה 
 איש. 05מינימום  גודל קבוצה:

 משך הסיור שעה
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 ריםשם מרכז המק

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מטה יהודה

 
 גבעת ישעיהו

 
 שטרנבך יקב  הנס

 
http://www.hsw.co.il 

 

 
 גדי שטרנבך

  01-0000161 
051-2450016 

 

 
 יקב זה יעניק במסגרת חודש האזרחים הותיקים,

 איש לקבוצה 65כניסה חינם לשתי קבוצות בנות 
 .הביקור כולל סיור וטעימות

 כל הקודם זוכה.
 

 תיאום מראש
 

 
 מטה יהודה

 
, 50משק 

 מושב מטע

 
 יקב נבו

 
http://www.yekevnevo.co.il 

 
 איריס חזן

051-600-1040 

 
 איש. 51כניסה חינם לקבוצה בת  יקב זה יעניק במסגרת חודש האזרחים הותיקים בלבד

 המפגש יכלול סיור מודרך כולל טעימות יין, גבינות ולחם.
 דם זוכה.כל הקו

 
 תיאום מראש

 

 
 מטה יהודה

 
 צומת לטרון

 
 מיני ישראל

 
http://www.minisrael.co.il 

 
 דליה גבריאל

04-012-0010 
051-060-4242 

 
DaliaG@minisrael.co.il 

 
 איש. 61ליחיד בקבוצה בת ₪  61עלויות: כניסה  

 ₪. 601 -הדרכה למשך כשעה וחצי 
 ליחיד בקבוצה.₪  0הציפור  בתלת מימד על ארץ ישראל ממעוף סרט 

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 ריםשם מרכז המק

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
 

 
 כנסת ישראל

 
 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Vi
sit/Pages/default.aspx 

 

 
 מוקד הזמנות
01-6052220 

 
tours@knesset.gov.il 

 
 ללא תשלום -הסיור כולל הדרכה 

 ש בקבוצה.אי 51עד 
 מתקיימים בכל ימי השבוע–משתתפים  01סיורים מעל 

 בימי ראשון וחמישי בלבד  –משתתפים  01מתחת ל
 צפייה בישיבות המליאה בימים

 (00:11( ד' )02:11( ג' )02:11ב' )
 

 תיאום מראש
 

 
 מטה יהודה

 
מושב בית 

 מאיר

 
 "חפצים מספרים
 במחסן של סבא"

 
www.machsanshelsaba.co.il 

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

m 

 
 יעקב קלי

01-5200005 
01-5225440 

052-2600732 
 

yadkali@netvision.net.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה₪  : 15עלות כניסה 

 איש. 51איש, מקסימום  61גודל קבוצה: מינימום 
 ניתן להזמין את הסבא יעקב להרצאות  מרתקות

 אשר בהם יסופר על חפצים מיוחדים מהמחסן של סבא.
 מהמחיר הרגיל לכל הרצאה. 51%תינתן הנחה של 

 
 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 המבקריםשם מרכז 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 ים-בת

 
 –"העולם של מיכל נגרין" 

 מרכז מבקרים וגלריה קפה
 

www.michalnegrin.co.il 

 
 איילה לויט

02-5552205 
ayalal@negrin.co.il 

 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05עלות סיור מודרך כולל קפה ועוגה: 

 ו'. -סיורים מתקיימים בימים א
 3:11-08:11לגלריה קפה ניתן להגיע כל יום ללא תיאום בין השעות 

 )יש להציג תעודת אזרח ותיק( 3:11-04:11 -וביום שישי מ
 

 תיאום מראש
 

 
 גדרות

 
 כפר מישר

 
 יקב מישר

 
http://www.meishar.co.il 

 

 
 חיה וזאב סמילנסקי

050-0105420 
 

zeev@emza-vs.com 

 
 תשלום. כניסה כולל סיור מודרך ללא

 עלות הטעימות לפי מספר הבקבוקים שיפתחו לצורך זה.
 

 תיאום מראש
 

 
 גזר
 

 כרמי יוסף

 
 ברבדו

 יקב כרמי יוסף
 

www.bravdo.co.il 

 
 הדר אלרואי

050-1100011 
 

Hadar_n1@netvision.net.il 

 
 כניסה כולל הדרכה + טעימות יין

 ללא תשלום.
 מדרגות( 65)כדי להגיע ליקב יש צורך לעלות בגרם של 

 
 תיאום מראש

 

 
 גזר
 

 קיבוץ חולדה

 
 חברת מקורות

 מרכז מבקרים אתר דיזל חולדה
 

http://www.mekorot.co.il 
 

 
 עליזה הר שושנים

02-0244061 
 

m-mevakrim-
rsh@mekorot.co.il 

 
 כניסה ללא תשלום.

 יש לבדוק עם המדריכים במרכזי המבקרים
 את מידת ההתאמה של המבקרים
 לדרך הגישה לאתר ולסיור בשטח.

 
 תיאום מראש
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http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 המבקריםשם מרכז 

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 גזר
 

 קיבוץ חולדה

 
 יקב ברקן

 מרכז היין החוויתי
 

www.barkan-winery.co.il 

 
 קובי שדה

04-0000000 
 

kobi@barkan-winery.co.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05עלות סיור מודרך כולל טעימות: 

 
 

 תיאום מראש

 
 חבל יבנה

 
מושב בני 

 דרום

 
 שמן זית
 בני דרום

 
www.kad.co.il 

 

 
 לואיז לוי

04-4515504 
050-4616666 

 
zait@kad.co.il 

 
 כניסה כולל הדרכה + טעימות ללא תשלום,

 משך הסיור כשעה.
 מאפים לאדם. 4הכולל ₪  05ניתן להזמין מראש קפה ומאפה בעלות של 

 
 מראשתיאום 

 

 
 רמלה
 
 

 
 מפעל המלט נשר

 
http://www.nesher.co.il/visit_center

.htm 
 

 
 אורנה ברכה

04-0101020 
 

obracha@nesher.co.il 
 

 
 סיור מודרך ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש

 
 תל אביב

 
 גני יהושע

 
 החוויה האולימפית

 
www.olympic-experience.co.il 

 

 
 קובי סולומון

03-7955900 
 

kobi@nocil.co.il 

 
 ליחיד בקבוצה. ₪ 18 עלות כניסה כולל הדרכה:

 איש. 61וצה, מנימום גודל קב
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 בנימינה

 
 

 
 יקבי בנימינה

 
www.binyaminawines.co.il 

 
 חנן כלפון

00-6100520-5 
 

vcenter1@b-wines.com 

 
 איש. 91ליחיד בקבוצה עד ₪  2 -עלות כניסה כולל הדרכה 

 .))יש להציג תעודת אזרח ותיק
 
 

 תיאום מראש
 

 
 גולן
 

סמוך 
 לקדמת צבי

 
 יקב אסף -קדם כפר יין 
 

www.assafwinery.com 

 
 אורן קדם

054-779-0494 
 

oren@assafwinery.com 

 
 סיור ביקב כולל הדרכה + טעימות ללא תשלום.

 .0%נתן הנחה של במקום קיים בית קפה ומאפייה ביתית, תי
 

 תיאום מראש
 

 
 גליל עליון

 
 תל חי

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 

 אכסניית תל חי
 
 

www.iyha.org.il 

 
 יעל אסף גולדברג

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 
 מיצג אורקולי ותחרות ידע אינטראקטיבית,
 בנושא תולדות ההתישבות באצבע הגליל.
 עלות מיצג + תחרות ידע בת שעה פעילות:

 .011משתתפים, מקסימום  41ליחיד בקבוצה, בת מינימום ₪  01
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

 מ' 8.5תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך 
המספקת מידע על הדגם ועל האזור  ולצידו עמדת הדרכה קולית

 ללא תשלום. -בעברית ובאנגלית
 

 תיאום מראש
 

 
 זכרון יעקב

 
 יקב סומק

 
www.somek-winery.co.il 

 
 הילה  דאהן

00-6200041 
 

somekwinery@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה  פלוס טעימות ללא תשלום

 משתתפים. 61קבוצה: עד  גודל
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:vcenter1@b-wines.com
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 זכרון יעקב

 
 יקבי תשבי

 
www.tishbi.com 

 

 
 גברת טל צור
00-6144105 

 
office@tishbi.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  06עלות כניסה כולל הדרכה + טעימות 

 על רכישת יינות. 01%תינתן הנחה של 
 מבצעים()אין כפל 

 
 תיאום מראש

 

 
 חדרה

 
 

 
 חברת החשמל
 מרכז מבקרים
 "אורות רבין"

 
www.iec.co.il 

 
 מוקד ארצי לתיאום ביקורים

006-4600222 
 

 ענת לווינגר
00-6101062 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 משך הביקור כשעה וחצי.
 
 

 תיאום מראש
 

 
 חדרה

 
 חפציבה

 
 חברת החשמל
 מרכז מבקרים

 ציבה""חוות חפ
 

www.iec.co.il 

 
 מוקד ארצי לתיאום ביקורים

006-4600222 
 

 קמילמן יעל
00-6204001 

 
Yael.kimelman@iec.co.il 

 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 משך הביקור כשעה.
 

 
 
 

 תיאום מראש

 
 חורפיש

 
 רוקמות התחרה חורפיש

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

 090491842361114/ -רוקמות

 
 יוזמת ומנכ"לית -עפאף גאנם 

050-6460020 
 

rokmot@walla.com 

 
 עלות הביקור כולל הדרכה והרצאה:

 ליחיד בקבוצה.₪  01
לקיים במקום סדנא של רקמה/סריגה כשלוש שעות כולל כיבוד ניתן 

 ליחיד בקבוצה.₪  011וארוחת בוקר קלה בעלות של 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:office@tishbi.com
mailto:office@tishbi.com
mailto:Yael.kimelman@iec.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חיפה
 

 מפרץ חיפה

 
 קבוצת בזן

מרכז המבקרים של קבוצת בזן ממוקם בלב 
מבנה ייחודי ואדיר ממדים אשר שימש  –ה"לבניה" 

 ק.כמגדל לקרור מים הנצרכים בתהליכי הזיקו
 
 

www.bazan.co.il 

 
 מנהלת מרכז המבקרים -שרון ארז 

00-4044015 
 

visitors@bazan.co.il 

 
 דקות. 05. משך הסיור כהסיור  ללא תשלום

 הסיורים מיועדים לקבוצות בלבד,
 וס וכדו'(.המגיעות ברכב )אוטוב

 חל איסור על הכנסת אוכל או שתיה למרכז.
 
 

 תיאום מראש
 

 
 טבריה

 
ND&J 

 בורסת היהלומים והתכשיטים טבריה
 

www.diamondmines.co.il 
 

 
 מנור רחמים

050-0001260 
051-4040215 

 

 
 .סיור במרכז היהלומים והתכשיטים ללא תשלום

 ניתן לשלב )בעלות ליחיד בקבוצה(:
 משתתפים. 61מינימום ₪,  05 -שייט בכנרת

 ניתן להזמין סיורים מגוונים נוספים.
 

 תיאום מראש
 

 
 מטה אשר

 
קיבוץ גשר 

 הזיו
סמוך  
 לנהריה

 
 יקב אכזיב

 
 

http://www.achziv.com 
 
 

 
 מרק גוברמן

050-001-2640 
 

gmark5@bezeqint.net 

 
 ללא תשלום . –ל הסברים וטעימות סיור ביקב כול

בנוסף אפשר להנות מביקור בגלריות  במקום: ציור, פיסול, תחריט, 
 קרמיקה  ועוד...

 ניתן להזמין ארוחה מראש.
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 יקנעם
 

 
 יקב מורד

 
www.morad.co.il 

 

 
 אתי מורד

00-0500115 
 

wine@morad.co.il 
winery6@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה

 ללא תשלום.-וטעימות ממשקים עשויים מפירות אקזוטיים 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 מרום הגליל

 
פארק 
תעשיה 

 דלתון

 
 מרכז מבקרים אדיר

 
www.adir-visit.co.il 

 
 עדי בר גולן

051-0010064 
00-6001020 

 
adiadirw@gmail.com 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 61₪ -ביקור, טעימות וצפייה בסרטון 
 ₪ 55 –סדנת גבינות וטעימות גבינות ויין 

 ₪ 21 –ארוחת בוקר אל מול נוף כרמים משכר 
 ₪ 81 –ם משכר ארוחת צהריים חלבית אל מול נוף כרמי

 
 תיאום מראש

. 

 
 מרום הגליל

 
פארק 
תעשיה 

 דלתון

 
 יקבי דלתון

 
www.dalton-winery.com/hebrew 

 
 מיכל כהן

 (9)שלוחה  00-6040642
00-0510100 

 
merkaz@dalton-winery.com 

 
 סיורים מודרכים כולל טעימות

 01.11-05.11-ה-בימים א
 ללא תשלום.

 ניתן להזמין ארוחות בוקר וצהריים בתשלום
 איש. 41לקבוצות בנות מינימום 

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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mailto:wine@morad.co.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עכו

 
 החברה לפיתוח

 עכו העתיקה
 

www.akko.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0056000 
00-0056006 

 
info@akko.org.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

כרטיס משולב לאולמות האבירים, מוזיאון עוקשי, מנהרת הטמפלרים 
 ₪. 60ומוזיאון אוצרות בחומה  

 ₪. 05 -כרטיס לבלן האחרון בחמאם הטורקי 
 ₪ . 46 -האתרים  5כרטיס המשלב את כל 
 

 תיאום מראש
 

 
 עמק הירדן

 
כרי דשא 

יבוץ ליד ק
 גנוסר

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 

 אכסניית אנ"א כרי דשא
 

www.iyha.org.il 

 
 אתי פז חדד

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

 מ' 8.5תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך 
מדת הדרכה קולית המספקת מידע על הדגם ועל האזור ולצידו ע

 בעברית ובאנגלית
 הפעילות ללא תשלום.

 
 תיאום מראש

 

 
 עמק הירדן

 
 קיבוץ גנוסר

 
 
 

 
 חברת מקורות

 מרכז מבקרים אתר ספיר
 

www.mekorot.co.il 
 

 
 תיאום ביקורים:
00-6500660 

 00-6001015: פקס
 
 

 
 כניסה ללא תשלום.

יש לבדוק עם המדריכים במרכזי המבקרים את מידת ההתאמה של 
 המבקרים לדרך הגישה לאתר ולסיור בשטח.

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק הירדן

 
קיבוץ 

אשדות 
 יעקב

 
 פארק נהריים
 אשדות יעקב

 
www.ashdot-naharayim.co.il 

 
 משרד

00-6000102 
 

 מנהל האתר –עפר 
050-0111040 

 
naharayim1@bezeqint.net 

 
 עלות הסיורים והאטרקציות

 לחודש האזרחים הותיקים בלבד:
 ₪. 66  -מצפור מיכל

 .₪ 0שביל הסכרים/תל שחרית 
 ₪. 51 ארוחת צהרים כשרה

 באתר מדשאות, סככות צל, שירותים, מזנון קל וחנייה.
 המחירים ליחיד בקבוצה.

 איש בקבוצה. 41מינימום 
 )מלווה ונהג חופשי(

 
 תיאום מראש

 

 
עמק 

 המעיינות
 

 קיבוץ גשר

 
 נהריים בגשר

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.naharayim.co.il 
 
 

 

 
  בר לסטר

04-6752685 
 

 מחלקת הזמנות
04-6753336 

 
museum@012.net.il 

 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:

 ₪. 00 - סיור בעקבות פנחס רוטנברג וחלוצי גשר הישנה
 ₪ . 60 -ן ובקברו של מאיר הר ציון בכוכב הירד סיור

 
 
 

 תיאום מראש

 
עמק 
 יזרעאל

 
מושב בית 

לחם 
 הגלילית

 
 מרכז מבקרים -בית בד גלילי 

 
www.galilioliveoil.co.il 

 

 
 תמר גלילי

051-6150011 
00-6400000 

 
galilioliveoil@gmail.com 

 

 
 סיור בבית הבד כולל הדרכה על תהליך

 ללא תשלום -הפקת שמן הזית וטעימות 
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
עמק 
 יזרעאל

 
בקעת בית 

 נטופה

 
 חברת מקורות

 מרכז מבקרים אתר אשכול
 

www.mekorot.co.il 

 
 ורים:תיאום ביק

00-6010000 
 00-6016200 :פקס

 

 
 כניסה ללא תשלום.

 יש לבדוק עם המדריכים במרכזי המבקרים את מידת ההתאמה
 של המבקרים לדרך הגישה לאתר ולסיור בשטח.

 
 תיאום מראש

 

 
עמק 
 יזרעאל

 
קיבוץ 
 מרחביה

 
 החצר הגדולה במרחביה

 
www.merchavyard.org.il 

 
 רפי צור

051-2624156 
 

mord@merchavia.org.il 

 
 ₪ 06עלות כניסה כולל הדרכה 

 ליחיד בקבוצה.
 

 תיאום מראש

 
עמק 
 יזרעאל

 
 מושב ציפורי

 
 ריש לקיש

 בית הבד האקולוגי
 
 

www.rishlakish.com 
 

 
 איילה

051-4050662 
00-6060251 

 
rishlakisholiveoil@gmail.com 

 
 עלות סיור מודרך למשך שעה וחצי כולל
 ש"ח ליחיד. 01טעימות ממבחר שמני זית, פיתות, לבנה ותה צמחים 

 דק'. 61ל סיור ללא עלות להדרכה קצרה ש
 

 תיאום מראש

 
 פקיעין

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 

 בית הארחה פקיעין
 

www.iyha.org.il 

 
 יעל אסף גולדברג

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 

 
 י ותחרות ידע אינטראקטיבית.מיצג אורקול

 "שביל הזהב" מזמין את הצופים למסע בין ההיסטוריה וההווה
 של העדות השונות בכפר פקיעין

 ומביא לקדמת הבמה את העדה הדרוזית ומורשתה.
 דקות 45עלות מיצג + תחרות ידע בת 

 .51משתתפים, מקסימום  91ליחיד בקבוצה בת מינימום ₪  01
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם מרכז המבקרים

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 קרית

 שמונה

 
 יקב בוטיק הגליל

 
www.bh-winery.co.il 

 
 אסתר מזרחי

050-5220000 
 

estherhagalilee@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה + טעימות ללא תשלום.

 הנחה ברכישת מוצרי המקום
 ₪ 05 חה בקנייה עדהנ 01%
 ₪ 05בקנייה מעל  הנחה 05%

 
 תיאום מראש

 

 
 קצרין
 

 א.ת. קצרין
 

 
 יקב רמת הגולן

 
www.golanwines.co.il 

 

 
 רות שדה

00-6064025 
 

ruti_s@golanwines.co.il 
 

 
 קת שי אישי + סיור מודרך הכולל:הענ

 ביקור בחדר החביות, טעימות שלושה סוגי יינות
 ללא תשלום.

 
 תיאום מראש

 

 
 שלומי

 

 
 אגודת אכסניות הנוער בישראל -אנ"א 

 אכסניית שלומי
 

www.iyha.org.il 
 

 

 
 אתי פז חדד

01-5005565 
050-6500111 

 
ettyph@iyha.org.il 

 
 –"לפגוש את ארץ ישראל" 

 מ' 8.5תבליט תלת מימדי של ארץ ישראל באורך 
ולצידו עמדת הדרכה קולית המספקת מידע על הדגם ועל האזור 

 בעברית ובאנגלית
 הפעילות ללא תשלום.

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 אילת

 
 מוזיאון "אילת עירי"

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.shimur.org/Eilat/ 

 
 גיל

04-6200050 
 

museum@eilat.muni.il 
 

 
 עלויות:

 ליחיד₪  5כניסה 
 משתתפים 01לקבוצה של מינימום ₪  51הדרכה 

 
 תיאום מראש

 

 
 באר שבע

 
 מוזיאון הנגב לאומנות

 
museum.org.il-www.negev 
 
 

 
 רכז ההדרכה -רעודד פד

04-6002521 
050-0606061 

 
education@negev-

museum.org.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה: 
 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 באר שבע

 
 מוזאון לתרבות האיסלאם ועמי המזרח

 
www.negev-museum.org.il 

 

 
 רכז ההדרכה -עודד פדר

04-6002521 
050-0606061 

 
education@negev-

museum.org.il 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה: 
 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 בני שמעון

 
 קיבוץ חצרים

 
 וזיאון חיל האוירמ

 
www.iaf.org.il 

 
 כרמלה מרציאנו
08-9907346 
08-9906888 
04-0006455 

 
Iaf.muse@gmail.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה: 
 
 

 
 תיאום מראש
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file:///C:/Users/AvrahamEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CQPEWI5H/www.shimur.org/Eilat/
file:///C:/Users/AvrahamEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CQPEWI5H/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/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 בני שמעון

 
 מושב נבטים

 
 מרכז מורשת יהדות קוצ'ין

 
www.kochinculture.beersheva 

.gonegev.co.il/ 
 

 
 מירה אלייה

04-6124100 
 

cochin1152@gmail.com 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  09עלות כניסה כולל הדרכה: 

 אורך הסיור כשעה.
 
 

 תיאום מראש
 

 
 חוף אשקלון

 
 קיבוץ

 יד מרדכי

 
 מוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה"

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.y-m-museum.co.il/ 

 
 טובה קרבי

051-2012100 
04-6010550 

 
bhoney@y-m.co.il 

 
 ₪. 511 -משתתפים 91עלות סיור מודרך לקבוצה של עד 

 
 בימי רביעי שישי ושבת פתוח לבודדים

 . 05:11-  -00:11   בשעות
 00:11,09:11ת הדרכה בשעו

 ₪ 02 –מחיר לבודד 
 נא להצטייד ברשימת מבקרים ות"ז.

 
 תיאום מראש

 

 
 עומר
 

 
 המוזיאון הפתוח בגן התעשייה עומר

 
www.omuseums.org.il 

 
 דיאנה זרחין

054-6610667 
04-0004120 

 08-6492702  :פקס
 

diana-om@zahav.net.il 

 
 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪. 12 -כניסה כולל הדרכה בסיסית 

 ₪. 08 -כניסה כולל הדרכה מלאה למשך שעה וחצי 
 סגור בימי ראשון בשבועהמוזיאון 

 
 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 רמת הנגב

 
 קיבוץ רביבים

 
 המוזיאון הפתוח מצפה רביבים

 
http://revivim.kibbutz.org.il/info/mits

pabozi/mitspabozi-001.htm 

 
 חנה אוירא

08-6562638 
04-6561500 

 
Mitzpe.revivim@gmail.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05כניסה כולל הדרכה מקומית: 

 ליחיד בקבוצה.₪  3ניתן לקיים סיור מורחב בתוספת תשלום של 
 איש. 91איש, מקסימום קבוצה:  05מנימום קבוצה: 

 התשלום במזומן בלבד.
 מת אפשרות לשבת ולאכול במקום.קיי

 
 תיאום מראש

 

 
 שער הנגב

 
 אתר מוזיאון המים והביטחון

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.outsider.co.il 
 

 
 זיו קאשי

050-5000001 
 000-0002060פקס: 

 
outsiderprod@gmail.com 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  00עלות כניסה כולל הדרכה: 

 לקבוצה.₪  511מינימום 
 
 

 תיאום מראש

 
 רמת הנגב

 
קיבוץ שדה 

 בוקר

 
 גוריון-מוזיאון צריף בן

 )אתרי מורשת בישראל(
 

http://www.bgh.org.il/info/hut/zrif_a
bout.htm 

 
 דנה וקנין

04-6560060 
 

Zrif.bg@gmail.com 

 
₪ 05עלות כניסה:   

 
משתתפים. 91מינימום  -ללא תשלום. גודל קבוצה  -הדרכה   

 התחדשנו בשלושה חדרי תצוגה חדשים.
 הנכם מוזמנים!

. 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 יואב
 

 קיבוץ נגבה

 
 המוזיאון הפתוח נגבה

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.negbamuseum.blogspot.co.il 

 
 מאיר מינדל

050-5560550 
 

meir_mindel2@walla.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  0עלות כניסה כולל הדרכה: 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 מוזיאון אסירי המחתרות
 )מוזיאוני משרד הבטחון(

 
www.mod.gov.il 

 

 
 תיאום ביקורים
02-6233167 
02-6233166 

 
 ללא תשלום. -כניסה כולל הדרכה 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 מוזיאון אריאל,

 המרכז לתולדות ירושלים
 בימי בית ראשון.

 יד בן צבי
 

https://www.ybz.org.il 
 

 
 כבוד -רננה זר

01-6146144 
 

renanazk@gmail.com 
degem@ybz.org.il 

 

 
 

 עלות כניסה כולל סיור מודרך
 ₪. 011 -משתתפים  02-91לקבוצה בת 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 המקרא מוזיאון ארצות
 

www.blmj.org 

 
 דנה

01-5055205 
 

education@blmj.org 
dafna@blmj.org 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה 

 ש"ח. 661 -משתתפים  95עלות הדרכה לקבוצה עד 
 להזמין שני סיורים בכל פעם. ניתן

 משך הסיור הוא כשעה וחצי.
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 

 
 מוזיאון בית עגנון

 
www.shimur.org/Agnon 

 
 צדף

01-6016004 
 

office@agnonhouse.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01 -ת כניסה כולל הדרכה קולית עלו

 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 -אתר לאומי גבעת התחמושת

 אתר הנצחה ממלכתי
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.g-h.org.il 

 
 מחלקת הזמנות

 (0שלוחה ) 02-5829393
 

info@g-h.org.il 
 

 
 עלויות:
 ללא תשלום. -כניסה לאתר ולמוזיאון 

 ליחיד בקבוצה.₪   5מיצג אורקולי "הקרב על ירושלים": 
 משתתפים. 41לקבוצה של ₪  551עלות סיור מודרך:  

 לקבוצה.₪  051ניתן להזמין הדרכה של לוחמי מלחמת ששת הימים בעלות של 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד

 
www.mada.org.il 

 
 אתי ברינד

01-6500465 
 

ettib@mada.org.il 
 

 
 ש"ח ליחיד בקבוצה 01עלות כניסה כולל הדרכה: 

 משתתפים בקבוצה. 05מינימום 
 ליחיד(₪  05 -משתתפים  05-)לקבוצה בת פחות מ

 משך הסיור שעה וחצי.
 .08:91  - 04:11מוגבלת לשעות   הפעילות

 יש לתאם לפחות שבועיים מראש.
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
 מוזיאון המיסים

 
http://ozar.mof.gov.il/museum/hebr

ew/index.htm 

 
 מירה דרור

01-5210221 
01-6150500 

 
mira@mof.gov.il 

misim@mof.gov.il 
 

 
 ללא תשלום. -כניסה כולל הדרכה 
 
 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 

 
 מוזיאון הרצל

 
www.herzl.org.il 

 
 אורית הלפגוט

 (0)שלוחה  01-6211515
 

museum@wzo.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01 –עלות כניסה כולל הדרכה 

 הדרכה תינתן בשפות:
 ית, צרפתית, ספרדית, אמהרית, גרמנית.עברית, אנגלית, רוס

 ניתן לערוך סיורים בהר הרצל בהדרכה מקומית
 משתתפים. 61-91לקבוצה של ₪  051בעלות של 

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 
 

 
 מוזיאון וולפסון
 היכל שלמה

 
http://www.hechalshlomo.org.il/ 

 
 צבאג שלומית

01-5440010 
 

hechalshlomo@gmail.com 

 
 ליחיד..₪  5עלויות: כניסה: 

 לקבוצה.₪  651הדרכה: 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש  יצחק קפלן

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.oymuseum.datinet.co.il 
 

 
 צברי-אורה פיקל

051-0001004 
01-6106210 

 
Museum-o@015.net.il 

 
 ללא תשלום. -כניסה 

 לקבוצה.₪  611עלות הדרכה 
 משתתפים בקבוצה. 65מינימום 

 לפני הביקור. יש להעביר רשימה שמית עם ת.ז של המבקרים
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
 
 
 

 
 מוזיאון יד ושם

 
www.yadvashem.org 

 

 
 איבגי אברהם

050-6112216 
 

AvrahameI@molsa.gov.il 
 

 
, ארבע הדרכות חינם 6105הותיקים   מוזיאון יד ושם יעניק ,במסגרת חודש האזרחים

 למעט ימי שלישי( –איש ) הדרכה אחת בשבוע  93לקבוצות של עד 
לאדם. מר איבגי אברהם ממשרד הרווחה ירכז את ₪  8 -תשלום על אוזניות שמע  

 ארבע ההזמנות וייתן אישור מטעמו על כל הזמנה
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 

 
 מוזיאון יהדות איטליה

 
http://ijamuseum.org/he/ 

 
 סתיו צבר

01-0665102 
 

hevraitalia@gmail.com 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה: 

 ₪. 081משתתפים:  51עלות הדרכה קבוצתית עד 
 

 יש להציג תעודת אזרח ותיק
 

 ום מראשתיא
 

 
 ירושלים

 

 
 מוזיאון ישראל

 "חוויה של זהב"
 

www.imjnet.org.il 

 
 אמיליה ויד

01-6004440 
 

emilia@imj.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה,₪   41 -תוכנית מיוחדת לגיל הזהב בעלות -עלויות:  "חוויה של זהב"

  01:11-09:91בימי רביעי בשבוע בין השעות 
 בתאריכים:

65/00 ,69/00 ,00/00 ,68/01 ,04/01 
 בר.הפעילות מתקיימת במהלך כל השנה למעט בחודשים אוגוסט וספטמ

 
 תיאום מראש
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 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 

 
 מוזיאון מגדל דוד

 המוזיאון לתולדות ירושלים
 

www.towerofdavid.org.il 
 

 
 – בוצות לחיזיון הלילילתיאום ק

 ברכה מרק
01-6165210 

bracha@tower.org.il 
 
 מיכל אטיאס - לתיאום הדרכה

01-6165200 
michalat@tower.org.il 

 
 ליחיד.₪  01 -לות כניסה ע

 ₪. 611 -משתתפים(  61דמי הדרכה לקבוצה )מינימום 
 ₪ 41 –חיזיון הלילי 

 ₪. 51 -כרטיס משולב: כניסה + חיזיון לילי 
 הנחה על שאר הפעילות במוזיאון במהלך חודש האזרחים הותיקים. 51%

 המחירים תקפים לבודד או לקבוצה.
 לים גיליון רפואי.כמו כן מתקיימת במקום תערוכת ירוש

 
 )יש להציג תעודת אזרח ותיק בכניסה(

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 
 מוזיאון מכון המקדש

 
www.temple.org.il 

 

 
 תיאום ביקורים

 (1)שלוחה  -616050502
 

office@temple.org.il 

 
 משתתפים. 61ליחיד בקבוצה  בת למעלה מ₪  08עלות כניסה כולל הדרכה:  

 
 

 תיאום מראש
 

 
 ירושלים

 
 מנחם בגין מרכז מורשת מוזיאון

 )אתרי מורשת בישראל(
 
 

http://www.begincenter.org.il/ 

 
 01-5651011  -הזמנות 
 01-5651010  -מוקד 

 לפרטים:
 01-5651012דפנה שקדי  

 
dafnas@begincenter.org.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  09 -כניסה כולל הדרכה +מיצג אור קולי 

 תרגום סימולטני לשפות: צרפתית, רוסית, ספרדית, אנגלית וערבית.
 מראש,ניתן לקיים סיורים, בתיאום 

 לתחנת הרכבת הישנה ולמלון המלך דוד.
 

 תיאום מראש
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 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 ירושלים

 
 מוזיאון מרתף השואה

 

 
 אהרון סיידן

01-6015105 
 

em@martefhashoah.org 
 

 
 גמיש.₪  01עלות כניסה 

 
 

 תיאום מראש

 
 ירושלים

 
 מעלית הזמן

 טרמינל מסעות רב חושיים
 
 

www.time-elevator-jerusalem.co.il 

 
 דורית פחימה

 (4)שלוחה  01-6104241
 
 

maalit1@terminal-
jerusalem.co.il 

 

 
 כולל מע"מ ליחיד בקבוצה.₪  61 -עלות הכניסה 

 איש לקבוצה. 61מינימום 
 התשלום במזומן ביום ההגעה.

 יש להתייחס להוראות בטיחות האתר.
 

 כניסה מטעם איבגי אברהם ממשרד הרווחה.יש להצטייד באישור 
01-6004216 

050-6112216 
AvrahameI@molsa.gov.il 

 
 תיאום מראש

 

 
 ירושלים

 
 מוזיאון על התפר

 
www.mots.org.il 

 
 דוד עמיחי

 (4)שלוחה  02-6281278
 

david@mots.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  05עלות כניסה כולל הדרכה: 

 מחולקת חוברת הדרכה המוליכה את המבקר במקום.
 

 ם מראשתיאו
 

 
 -מעלה

 אדומים

 
 מוזיאון הצייר משה קסטל

 
www.castelmuseum.co.il 

 

 
 ענת אוראל ילון
01-5250000 

 
anatycastel@bezeqint.net 

 

 עלויות:
 ליחיד.₪  01 -כניסה למוזיאון 

 ₪. 411איש  51הדרכה לקבוצה עד 
 יש להציג תעודת אזרח ותיק.

 
 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 אור יהודה

 
 מרכז מורשת יהדות בבל

 
www.babylonjewry.org.il 

 
 איילת שמש

 (9)שלוחה  02-5220104
 

guidance@babylonjewry.org.il 
 

 
 איש. 41לקבוצה עד ₪  911עלות כניסה כולל הדרכה: 

 
 

 תיאום מראש

 
 אריאל

 
 

 
 און בית זיכרון לשואה ולגבורהמוזי

 
www.go.ariel.muni.il/memorial 

 
 אירנה וודיסלבסקי

02-0060105 
 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 תיאום מראש

 

 
 גן רווה

 
 קיבוץ פלמחים

 
 

 
הים ומלואו: ארכיאולוגיה  -מוזיאון בית מרים

 קולוגיהוא
 

www.betmiriam.co.il 
 

 

 
 רותם, מנהלת
02-0524141 

 
betmiriam @palmachim.org.il 

 

 
₪  01עלות כניסה כולל הדרכה + מצגת בנושא התפלה + קפה ועוגה: 

 ליחיד בקבוצה.
 
 

 תיאום מראש

 
 חבל יבנה

 
 מושב ניר גלים

 
 

 
בית העדות למורשת הציונות  -"יד לעד"

 הדתית והשואה
 

www.beit-haedut.org.il 
 

 
 גליה\עדי פיינרמן

04-4521221 
 (6)שלוחה  04-4564006
 

adi@beit-haedut.org.il 
galia@beit-haedut.org.il 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה: 

 ניתן לקבל ארוחת צהריים בשרית או כריכים במקום )בתשלום נפרד(
 
 
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 חולון
 
 
 

 
 ד"הרכב ההיסטורי של "אג מוזיאון

 
www.egged.co.il 

 
 )בכרטיסיית תיירות(

 
 נח סלוצקי

02-0101261 
 02-0101260 פקס:

 
tamib@egged.co.il 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש

 
 חולון
 

 
 מוזיאון חוסמסה

 
www.holonet.co.il/museum 

 
 איימי שופן

02-5050015 
 

edu-mus@holonet.org.il 
 

 
 ללא תשלום. -סיור בגן המקיף את המוזיאון ובו תצוגת כלי נשק וסליקים

מהמחיר  61%יאון תינתן הנחה של על הרצאות וסיורים מודרכים במוז
 הרגיל.
 

 תיאום מראש
 

 
 חולון
 
 

 
 המוזיאון לתולדות חולון
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.holonet.co.il/museum 

 
 איימי שופן

02-5050015 
 

edu-mus@holonet.org.il 
 

 
 61%למזמינים סיורים מודרכים והרצאות במוזיאון תינתן הנחה של 

 מהמחיר הרגיל.
 כניסה ללא תשלום. -לבודדים 

 
 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 כפר סבא

 
 סבא-המוזיאון הארכיאולוגי לתולדות כפר

 
www.kfar-saba-museum.org 

 
 

 
 אורית צוף

00-060046024 
 

oritt@ksaba.co.il 
 

 
 לקבוצה.₪  581עלות כניסה כולל הדרכה בת שעתיים 

 לציבור האזרחים הותיקים יינתן ביקור ללא תשלום במגדל המים.
 

 תיאום מראש
 

 
 לוד
 

 
 מוזיאון למורשת עדות ישראל

 ספרות עברית למחקרי -ומכון הברמן 
 

museum.zapages.co.il/ 

 
 רוזנפלד אלבינה
08-9241160 

 
haberman@012.net.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  5עלות כניסה כולל הדרכה: 

 
 תיאום מראש

 

 
 מזכרת בתיה

 
 והליברמוזיאון הרב מ

 
www.midrasha-m-b.org.il 

 
 עירית

051-4000041 
04-0200020 

 
midrasha.mb@gmail.com 

 
 ₪ 251עלות כניסה כולל הדרכה+ סיור בן שעתיים והצגות רחוב: 

 .משתתפים 51לקבוצה של 
 הסיור נגיש גם למתקשים בהליכה.

 
 תיאום מראש

 

 נתניה

 
 –מוזיאון העיר נתניה 

 המרכז לתולדות העיר
 

facebook.com/netanya.museum 
 

 
 מנהלת -חווה אפל 

 שירה יששכר
00-4400010 

 
museum.netanya@gmail.com 

 
איש  05למינימום קבוצה המונה ₪  911עלות כניסה כולל סיור מודרך 

 איש 91ומקסימום 
 

 תיאום מראש
 

 
 עמק חפר

 
 מושב אביחיל

 
 מוזיאון בית הגדודים

 )משרד הביטחון(
 

www.mod.gov.il 
 

 

 
 ם:תיאום ביקורי

00-4411111 
 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 עמק חפר

 
קיבוץ גבעת 
 חיים איחוד

 
 בית טרזין

 
www.bterezin.org.il 

 

 
 יפת/תמי קינברג-ג'ני האוג

04-6369515 
 

info@bterezin.org.il 

 
 ליחיד.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה 

 משתתפים. 91קבוצות של עד 
 

 תאום מראש
 

 
 פתח תקוה

 

 
 מוזיאון האדם והסביבה

 
www.adamsviva-pt.org.il 

 

 
 דוידה שפיר

02-0146000 
 

hadraha@ptikva.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  2עלות כניסה כולל הדרכה 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 פתח תקווה

 

 
 בית יד לבנים.-מוזיאון הנצחה

 "קרית המוזיאונים"
 

http://www.petah-
tikva.muni.il/minal_tarbut/Pages/yad_l

ebanim.aspx 

 
 אריאלה

02-0146200 
arielak@ptikva.org.il 

 
 חני מרום

02-0146216 
050-0115101 

 
 איש. 61ליחיד בקבוצה. מינימום קבוצה ₪  5כניסה כולל הדרכה 

 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 פתח תקווה

 
 תקווה לאומנותמוזיאון פתח 

 "קרית המוזיאונים"
 
 

www.petachtikvamuseum.com 

 
 אריאלה

02-0146200 
arielak@ptikva.org.il 

 
 חני מרום

02-0146216 
 

 
 איש. 61ימום קבוצה ליחיד בקבוצה. מינ₪  5כניסה כולל הדרכה 

 
 
 
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 פתח תקווה

 
 מוזיאון ראשונים

 "קרית המוזיאונים"
 

/www.shimur.org/PetachTikva 

 
 אריאלה

02-0146200 
arielak@ptikva.org.il 

 
 חני מרום

02-0146216 
 

 
 איש. 61ליחיד בקבוצה. מינימום קבוצה ₪  5כניסה כולל הדרכה 

 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 ראשון לציון

 

 
 מוזיאון ראשון לציון

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.rishonlezion-museum.org.il 

 
 רונית מרקוביץ'
02-0504461 

 
ronit.prital@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 רחובות

 
 בית חיים ויצמן

 
 

org.il.www.chaimweizmann 

 
 למרכז ההזמנות
04-0200000 

 
 לבית ויצמן

04-0202120 
 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה:

 ליחיד בקבוצה.₪  01
 .51משתתפים ומקסימום  01מינימום 

 ניתן לשלב גם סיור במרכז המבקרים על שם לוינסון
 ללא עלות. -במכון וייצמן למדע 

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 רחובות

 

 
 מוזיאון הפרדסנות ע"ש מינקוב

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.shimur.org/Minkov/ 

 
 תיאום ביקורים
04-0060100 

 
pardes@shimur.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 רחובות

 
 מוזיאון מכון איילון

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.shimur.org/article.php?id=981 

 
 נגה בן ארי

04-0006551 
 
 
 

noga@shimur.org.il 
 

 
 מכון אילון מעניק כניסה חינם

 מבקרים, 45קבוצות בנות  4-במהלך חודש האזרחים הותיקים ל
 צה אחת לשבוע.קבו

 -כל הקודם זוכה  -
 

 יש להצטייד באישור כניסה מטעם
 איבגי אברהם ממשרד הרווחה.

01-5045000  
050-6112216 

AvrahameI@molsa.gov.il 
 

 תיאום מראש
 

 
 רמת גן

 

 
 בית כהנא

 )מוזיאוני עיריית רמת גן(
 

www.ramat-gan.muni.il 
 

 
 -קרן דלח 

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה

 ₪. 051עלות הדרכה 
 משתתפים. 05מינימום  -גודל קבוצה 

 משך ההדרכה: כשעה וחצי.
 
 

 תיאום מראש
 

 
 רמת גן

 

 
 ע"ש אברהם קריניצימוזיאון בית הראשונים 

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.tm-it.co.il/krinizi-ramat-gan 

 
 רכזת הדרכה-הגר אסף

02-6020050 
 

Beit-krinitzi@ramat-gan.org.il 

 
 כניסה ללא תשלום וללא הדרכה. לבודדים

 סיור מודרך במוזיאון כשעתיים כולל סרט,
 ₪. 601 -משתתפים 41לקבוצה עד 

 סיור מודרך בעיר כשעתיים,
 ₪. 451 -משתתפים  41לקבוצה עד 

 
 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 רמת גן

 
 

 
 בית רפפורט

 )מוזיאוני עיריית רמת גן(
 

www.ramat-gan.muni.il 
 

 
 -קרן דלח 

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה 

 ₪. 051עלות הדרכה 
 משתתפים. 05גודל קבוצה מינימום 

 משך ההדרכה: כשעה וחצי.
 

 תיאום מראש
 

 
 רמת גן

 

 
 יה לפיסול ע"ש יוסף קונסטנטהגלר

 )מוזיאוני עיריית רמת גן(
 

www.ramat-gan.muni.il 
 

 
 -קרן דלח

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 

 
 ללא תשלום. –כניסה 
 ₪. 051הדרכה עלות 

 משתתפים. 05גודל קבוצה מינימום 
 משך ההדרכה: כשעה וחצי.

 
 תיאום מראש

 

 
 רמת גן

 
 

 
 המוזיאון לאמנות המזרח הרחוק

 )מוזיאוני עיריית רמת גן(
 

www.ramat-gan.muni.il 
 

 

 
 -קרן דלח

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה

 ₪. 051עלות הדרכה 
 משתתפים. 05גודל קבוצה מינימום 

 משך ההדרכה: כשעה וחצי.
 

 תיאום מראש
 

 
 רמת גן

 
 

 
 המוזיאון לאמנות ישראלית,
 רמת גן ע"ש חנן רוזן )ע"ר(

 
www.m-i-a.co.il 

 
 

 
 -קרן דלח

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 

 
 ללא תשלום -כניסה

 ₪. 051עלות הדרכה 
 משתתפים. 05גודל קבוצה מינימום 

 משך ההדרכה: כשעה וחצי.
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 רמת גן

 
 

 
 בית לבנים -המוזיאון לאמנות יהודית 

 )מוזיאוני עיריית רמת גן(
 

www.ramat-gan.muni.il 
 

 
 -קרן דלח

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 

 
 שלום.ללא ת -כניסה 

 ₪. 051עלות הדרכה 
 משתתפים. 05גודל קבוצה מינימום 

 משך ההדרכה: כשעה וחצי.
 

 תיאום מראש

 
 רמת גן

 
 

 
 המוזיאון לאמנות רוסית
 )מוזיאוני עיריית רמת גן(

 
www.ramat-gan.muni.il 

 
 -קרן דלח

 מנהלת מחלקת ההדרכה
02-0512500 

 
miakeren@bezeqint.net 

 
 ללא תשלום -כניסה 

 ₪. 051עלות הדרכה 
 משתתפים. 05גודל קבוצה מינימום 

 משך ההדרכה: כשעה וחצי.
 

 תיאום מראש
 

 
 רמת גן

 

 
 מוזיאון

 האדם והחי
 

www.adamvechai.org.il 
 

 
 דורית ווליניץ

02-6215010 
 

musdorit@012.net.il 
 

 
 ללא תשלום. -כניסה 

 עלות  מפגש "בוקר של טבע" במגוון נושאים
ליחיד בקבוצה.₪  06 -למשך  שעתיים וחצי כולל קפה ומאפה   

 10/00/05-ו 00/01/05בשבתות: 
 סיור מודרך ללא תשלום. 00:11בשעה 

 
 תיאום מראש

 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון אילנה גור

 
www.ilanagoormuseum.org 

 

 
 אתי גרגיר

02-6420606 
 

etty@ilanagoormuseum.org 
 

 
 במהלך חודש האזרחים הותיקים 0+0גור יעניק הנחה של  מוזיאון אילנה

 בימים א עד ה בשבוע.
 .0+0וכן הצטרפות לסיור מודרך בסופי שבוע 

 יש להציג תעודת אזרח ותיק.
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 יפו-תל אביב

 
 מוזיאון בית ביאליק

 
http://beithair.org/about/bialikh 

 

 
 הדר מימון ויליגר
02-5152002 

 
mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il 

 
 ₪. 01עלות כניסה: 

 ₪. 05עלות כניסה כולל הדרכה: 
 ההנחה היא מתוקף חוק אזרח ותיק.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון

 בית בן גוריון
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.ben-gurionhouse.org.il 

 

 
 עדי

02-5111010 
info@bg-house.org 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 יפו-תל אביב

 
 מוזיאון בית העיר

 
www.beithair.org 

 

 
 הדר מימון ויליגר
02-5152002 

 
mw_hadar@mail.tel-aviv.gov.il 

 
 

 
 ₪. 01עלות כניסה: 

 ₪. 05עלות כניסה כולל הדרכה: 
 ההנחה היא מתוקף חוק אזרח ותיק.

 
 
 מראשתיאום 

 
 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון הפלמ"ח
 )משרד הביטחון(

 
http://info.palmach.org.il 

 
 תיאום ביקורים
03-5459800 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
 

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 יפו-תל אביב
 
 

 
 בית התפוצות

 מוזיאון העם היהודי
 

www.bh.org.il/he/default.aspx 
 

 
 מרק קורס

02-0050404 
 

 לי מחלקת שיווק
02-0050400 

 
tours@bh.org.il 

 

 עלויות ליחיד בקבוצה:
 ₪ 08  -כניסה לתצוגת הקבע ולתערוכות המתחלפות 

 ₪. 61 -איש  05בוצה של מינימום סיור מודרך בק
 .₪ 64 -איש  05סיור למשך שלוש שעות+סדנה מינימום 

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 "בית יוסף באו"

 
www.josephbau.com 

 

 
 צלילה והדסה באו
050-0111020 

 
josephbau@hotmail.com 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  65עלות סיור מודרך כולל מופע 

 
 

 תיאום מראש

 
 יפו-תל אביב

 
 מוזיאון בית ראובן

 
http://www.rubinmuseum.org.il 

 
מנהלת התכניות  -שירה נפתלי

 החינוכיות
 (5)שלוחה  02-5155061

shiranaf@rubinmuseum.org.il 
 

 ציפי אדר
tzipyad@rubinmuseum.org.il 

 

 
 0+0און יעניק הנחה לבודדים של המוזי

 במסגרת חודש האזרחים הותיקים
 

 
 

 
 תיאום מראש

 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל

 )משרד הביטחון(
 

. www.mod.gov.il 

 
 תיאום ביקורים
02-5101012 

 
 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 ם מראשתיאו
 
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון האצ"ל

 )משרד הביטחון(
 

www.mod.gov.il 
 

 
 תיאום ביקורים
02-5140001 

 
 
 
 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 
 תיאום מראש

 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון האצ"ל בתש"ח

 ע"ש עמיחי פאגלין "גידי"
 ן()משרד הביטחו

 
www.mod.gov.il 

 
 תיאום ביקורים
02-5100140 
02-5101000 

 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון ה"הגנה" ע"ש אליהו גולומב

 )משרד הביטחון(
 

www.mod.gov.il 
 

 
 תיאום ביקורים
02-5600400 

 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 יפו-תל אביב
 

 
 מוזיאון ז'בוטינסקי

 בישראל
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.jabotinsky.org 

 
 סוניה חזן

02-5140210 
 

office@jabotinsky.org 
sonia@jabotinsky.org 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.mod.gov.il/
http://www.mod.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 שם המוזיאון
 אתר אינטרנט

 הערות איש קשר

 
 יפו-תל אביב

 
 מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן )"יאיר"(

 )משרד הביטחון(
 

www.mod.gov.il 
 

 
 תיאום ביקורים
02-6410144 
02-6420541 

 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש

 
 יפו-תל אביב

 
 מוזיאון מרכז רבין.

 )אתרי מורשת בישראל(
 

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/
Default.aspx 

 

 
 מחלקת הזמנות

0545* 
02-0052254 

 
 תיאום קבוצות ושת"פ -דנה שפילמן

050-5122015 
 

danas@rabincenter.org.il 

 
 עלויות:

 ליחיד בקבוצה,₪   01 -סיורים ביום שלישי בשבוע בליווי אוזניות שמע 
 קבוצה.ליחיד ב₪  65 -ובשאר הימים 

 משתתפים. 91גודל קבוצה מינימום 
 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 יפו-תל אביב

 
 מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

 
www.gutmanmuseum.co.il 

 
 מחלקת הדרכה -פנינה רזי

 (006)שלוחה  02-5161000
 

maya@gutmanmuseum.co.il 
nahum@gutmanmuseum.co.il 

 
 עלויות:

 ₪. 01 -כניסה
 ליחיד בקבוצה .₪  05סיור מודרך במוזיאון: 

 איש. 61גודל קבוצה של מינימום 
 ₪. 05סיור מודרך בשכונת נווה צדק: 

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 בנימינה

 
 מוזיאון בית ראשונים

 
 

www.binyamina.org 

 
 מרגרט לב

050-5510151 
 

 אביבה פליס
050-4266665 

 
rishonim@binyamina.org 

 

 
 משתתפים 65לקבוצה עד ₪  051לל הדרכה עלות כניסה כו

 .₪ 8כל משתתף נוסף ישלם 
 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 בנימינה

 
 מוזיאון שוני

 
http://www.kkl.org.il/forests
earch/jabotinsky_shuni_pa

rk.aspx 
 

 
 אציק שמחון

04-6389730 
052-8330177 

 
itziksim@yahoo.com 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  5עלות כניסה כולל הדרכה 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 גלבוע

 
קיבוץ עין 

 חרוד

 
 משכן לאמנות עין חרוד

 
 

http://www.museumeinhar
od.org.il/hebrew/ 

 

 
 אילה בשור

00-6046024 
00-6045001 

 
museum@einharodm.co.il 

 

 
 כניסה ללא תשלום.

 ליחיד בקבוצה.₪  01 -עלות הדרכה
 
 

 תיאום מראש

 
 גליל עליון

 
 וץ דןקיב

 
 מוזיאון בית אוסישקין

 
www.datinet.co.il/1/usishki 

n/ 
 

 
 תיאום ביקורים
00-6001000 
00-6051002 

 
ussishkin@spni.org.il 

 

 
 בוצה, מתוקף תעודת אזרח ותיק.ליחיד בק₪  0.5עלות כניסה כולל הדרכה 

 משתתפים. 65גודל קבוצה מעל 
 יש להציג תעודת אזרח ותיק ורשימת תעודות זהות.

 
 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
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http://www.kkl.org.il/forestsearch/jabotinsky_shuni_park.aspx
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 גליל עליון

 
 קיבוץ ברעם

 
 מוזיאון בר דוד לאומנות ויודאיקה

 
 
 

http://www.bardavid-
museum.org.il/ 

 
 ליאת

051-0405001 
00-6044105 

 
bar-david.info@baram.biz 

 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה:

 ₪. 81 -איש  61קבוצה עד 
 ליחד בקבוצה₪  5 -איש  61לקבוצות מעל 

 
 

 תיאום מראש
 

 
 גליל עליון

 
 קיבוץ

 מעיין ברוך

 
 ןמוזיאון האדם הקדמו

 
www.ugmp.co.il 

 
 יעל אבוקרט קליין

00-6050614 
051-6200040 

 
hakadmon@gmail.com 

 
 איש. 61ליחיד בקבוצה מעל ₪  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

00-6416000 
 

galit3@omuseums.org.il 
 

 
 ללא תשלום. –כניסה 
 ליחיד בקבוצה.₪  61עלות הדרכה 

 משתתפים בקבוצה. 61מינימום 
 יש להציג תעודת אזרח ותיק.

 המוזיאון סגור בימי ראשון בשבוע.
 

 תיאום מראש
 

 
 גליל עליון

 
 קיבוץ

 כפר גלעדי

 
 מוזיאון השומר

 )משרד הבטחון(
 

www.mod.gov.il 

 
 תיאום ביקורים
00-6001565 

 
 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 גליל עליון

 
 תל חי
 

 
 מוזיאון

 חצר תל חי
 

www.hatser-telhai.org.il 

 
 חגית פרידמן
00-6051222 

 
telhai@galil-elion.org.il 

 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה

 ליחיד בקבוצה.₪  2.5
 משתתפים. 61מינימום קבוצה 

 
 תיאום מראש

 

 
 גליל תחתון

 
 צומת גולני

 

 
 מוזיאון חטיבת גולני
 אתר הנצחה וזיכרון

 
www.golani.co.il 

 
 מורלי

00-6060115 
 

golani48@barak.net.il 

 
 עלות כניסה כולל הדרכה:

 ליחיד בקבוצה.₪  5
 

 תיאום  מראש
 

 
 זכרון יעקב

 

 
 מוזיאון בית אהרונסון

 
 

www.nili-museum.org.il 

 
 אסתר דקל

00-6200110 
 

nili1915@bezeqint.net 

 
 מוזיאון בית אהרונסון יעניק במסגרת חודש האזרחים הותיקים בלבד

 כרטיסים ללא תשלום. 011
 כל הקודם זוכה!

 
 תיאום מראש

 

 
 זכרון יעקב

 
 

 
 מוזיאון העלייה הראשונה
 ע"ש משה ושרה אריזון

 
museon1.datinet.co.il 

 
 רחלי

00-6100000 
 

museum@zy1882.co.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  06כניסה כולל הדרכה: 

 משתתפים בקבוצה. 51משתתפים, מקסימום  61מינימום 
 

 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חדרה

 
 

 
 מוזיאון "החאן" לתולדות חדרה

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.khan-hadera.org.il 

 
 אורה רוזנפלד
00-6211220 

 
khmuseumedu@gmail.com 

 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  5עלות כניסה כולל הדרכה: 

 משתתפים בקבוצה. 05מינימום 
 הפעילות מוגבלת לתאריכים

6105\01\00 -  6105\01\08 
 יש להצטייד ברשימה של  שמות + מס' ת.ז.

 
 תיאום מראש

 

 
 חוף הכרמל

 
 קיבוץ

 שדות ים
 

 
 מוזיאון בית חנה סנש

 רשת בישראל()אתרי מו
 

www.hannahsenesh.org.il/
Sc.asp?ID=615&Lang=1 

 

 
 אדוה פלגי

00-6260266 
 

bet_hannah@sdot-yam.org.il 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01ון עלות כניסה כולל הדרכה + סרט

 
 

 
 תיאום מראש

 
 חוף הכרמל

 
כפר האמנים 

 עין הוד

 
 מוזיאון

 עין הוד -ינקו דאדא 
 

www.jancodada.co.il 
 

 
 מהא באדר

00-0401250 
 00-0402151 פקס:

 
dadamus2@bezeqint.net 

 
 ₪. 41עלות כניסה כולל הדרכה במעבדאדא: מבוגר + ילד 

 ₪. 65כל משתתף נוסף 
 הפעילות מתקיימת רק בימי שבת

 יש להציג תעודת אזרח ותיק.
 

 תיאום מראש
 

 
 חוף הכרמל

 
 נחשולים

 
 מוזיאון המזגגה

 
http://www.mizgaga.com 

 
 עדי

00-6200050 
 00-6101000 פקס:

 
ronisros@gmail.com 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  01עלות כניסה כולל הדרכה 
 
 

 תיאום מראש

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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http://www.jancodada.co.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חיפה
 
 

 
מוזיאון בית שאגל אגודת הציירים 

 והפסלים בישראל
 ניתן להשיג אותנו בפייסבוק
 "אגודת הציירים והפסלים

 ון"חיפה והצפ

 
 תמר/מאיה

00-4511255 
 
 

mn2005@017.net.il 

 
 כניסה ללא תשלום במהלך כל השנה.

 שעות פתיחה בימים:
 א': סגור

 01:11-02:11ב' ,ג' ,ה' : 
 .02:11-03:11,  01:11-09:11ד' 

 01:11-09:11ו' , שבת: 
 

 תיאום מראש
 

 
 חיפה
 
 

 
 ימי הלאומיהמוזיאון ה

 )מוזיאוני עיריית חיפה(
 

www.hms.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0115000 

 
director@hms.org.il 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה ליחידים ולקבוצות

 ליחיד בקבוצה.₪   15-עלות הדרכה 
 איש לקבוצה. 05: מינימום

 איש לקבוצה. 91מקסימום: 
 

 תיאום מראש
 

 
 חיפה
 

אוניברסיטת 
 חיפה
 

 
 מוזיאון הכט

 לארכיאולגיה ואומנות
 

haifa.ac.il.mushecht 
 

 
 תיאום ביקורים
00-4100050  
00-4150002 

 
eambar@univ.haifa.ac.il 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה ליחידים ולקבוצות 

 איש. 41לקבוצה של עד ₪  081עלות הדרכה: 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
mailto:mn2005@017.net.il
mailto:mn2005@017.net.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חיפה
 

 
 מוזיאון העיר חיפה

 )מוזיאוני עיריית חיפה(
 

www.hms.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0115000 

 
director@hms.org.il 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה ליחידים ולקבוצות 

 ליחיד בקבוצה.₪  05-עלות הדרכה 
 איש לקבוצה. 05מינימום: 
 איש לקבוצה. 91מקסימום: 

 
 תיאום מראש

 

 
 חיפה
 

 
 מוזיאון הרמן שטרוק

 )מוזיאוני עיריית חיפה(
 

www.hms.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0115000 

 
director@hms.org.il 

 

 
 ללא תשלום. -כניסה ליחידים וקבוצות

 ליחיד בקבוצה.₪  05-עלות הדרכה 
 איש לקבוצה. 05מינימום: 
 איש לקבוצה. 91מקסימום: 

 
 תיאום מראש

 

 
 חיפה
 

 
 מוזיאון חיפה לאומנות
 )מוזיאוני עיריית חיפה(

 
www.hms.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0115000 

 
director@hms.org.il 

 
 ללא תשלום. -כניסה  ליחידים ולקבוצות

 ליחיד בקבוצה.₪  05 -כהעלות הדר
 איש לקבוצה. 05מינימום: 
 איש לקבוצה. 91מקסימום: 

 
 תיאום מראש

 

 
 חיפה
 
 
 

 
 מוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית

 )מוזיאוני עיריית חיפה(
 

www.hms.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0115000 

 
director@hms.org.il 

 
 ללא תשלום. -כניסה ליחדים ולקבוצות 

 ליחיד בקבוצה.₪  05-עלות הדרכה 
 איש לקבוצה. 05מינימום: 
 איש לקבוצה. 91מקסימום: 

 
 תיאום מראש

 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 חיפה

 
 מוזיאון מאנה כץ

 )מוזיאוני עיריית חיפה(
 

www.hms.org.il 

 
 תיאום ביקורים
00-0115000 

 
director@hms.org.il 

 
 ללא תשלום. -כניסה ליחידים ולקבוצות 

 ליחיד בקבוצה₪  05-עלות הדרכה
 איש לקבוצה. 05מינימום: 
 איש לקבוצה. 91מקסימום: 

 
 תיאום מראש

 

 
 חיפה

 

 
 מוזיאון

 לרכבת ישרא
 

museum.rail.co.il 

 
 חן מלינג

00-4560102 
00-4560140 

 
museum@rail.co.il 

 
 הכניסה ללא תשלום.

משתתפים ומעלה, תינתן הדרכה ללא תשלום. 61לקבוצות בנות   
 יש להציג תעודת אזרח ותיק.

 
 תיאום מראש

 

 
 יסוד המעלה

 

 
 יסוד המעלהמוזיאון המושבה 

 אחוזת דוברובין
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.dobrovin.co.il 

 

 
 הניה מנדס

00-6020201 
 

dubrovinfarm@bezeqint.net 

 
 בקבוצה. ליחיד₪  0עלות כניסה כולל הדרכה ומופע אור קולי 

 
 
 

 תיאום מראש

 
 כפר קמא

 
 המוזיאון למורשת הצ'רקסית

 
circassianmuseum.co.il/ 

 
 יסמין תחאוכו

050-5450600 
 

yasmin790@gmail.com 
 

 
 בוצה.ליחיד בק₪  09עלות סיור כולל הדרכה 
 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.hms.org.il/
http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 כפר תבור

 

 
מוזיאון המושבה וחצרות 

 כפר תבור -האיכרים 
 

www.kfar-tavor-
museum.org.il 

 
 אבנר שרף

052-2844084 
 

a_scherf@walla.com 
 

 
 ליחיד בקבוצה.₪  06ולל הדרכה עלות כניסה כ

 מבקרים. 65מינימום קבוצה: 
 
 

 תיאום מראש
 

 
 כפר תבור

 
 מוזיאון המרציפן

 
 

www.shakedtavor.co.il 

 
 תמיר

00-6001111 
 

tamir@shakedtavor.co.il 

 
כניסה כולל הדרכה וצפיה בסרטון אודות גידולי השקד בכפר ותהליך הייצור של 

 ללא תשלום. -המרציפן 
 מהמחיר הרגיל. 05%ניתן לרכוש בחנות המפעל ממוצרי המקום בהנחה של 

 
 אום מראשית

 

 
 מגדל

 
מוזיאון בית ראשונים ע''ש יעקב 

 ואייל הורביץ
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.m-migdal.co.il 

 
 רבקה

050-0101060 
 
 

rivka1412@gmail.com 
 

 

 
 לקבוצה, ₪  011קולי: -עלות כניסה כולל הדרכה + חזיון אור

 משתתפים. 41מקסימום גודל קבוצה 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 מגדל תפן

 
 גן התעשיה

 

 
המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן 

 )גני התעשיה(
 

www.omuseums.org.il 
 

 
 מארינה וולוביק
00-0100600 
00-0401011 

 
marina@omuseums.org.il 

 
 

 
 ללא תשלום. -כניסה 
 ליחיד בקבוצה.₪  64עלות הדרכה 

 משתתפים בקבוצה. 61מינימום 
 להציג תעודת אזרח וותיק.יש 

 המוזיאון סגור בימי ראשון בשבוע
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.kfar-tavor-museum.org.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 מגידו
 

 -בסיס גדנ"ע
 ג'וערה

ליד קיבוץ 
 השופט-עין

 

 
 מוזיאון ג'וערה

 )משרד הביטחון(
 

www.mod.gov.il 
 

 
 טלפקס:

00-0500001 
 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 
 

 תיאום מראש

 
 מנשה

 
 קיבוץ

 עין שמר

 
 "החצר הישנה"

 מוזיאון חצר ראשונים
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.courtyard.co.il 

 
 טובית שפירא
00-6200210 

 
rishonim@ein-shemer.org.il 

 
 תתפים.מש 65ליחיד בקבוצה, מינימום ₪  01כניסה כולל הדרכה 
 לקבוצה ממגוון הפעילויות הנוספות.₪  611-פעילות שנייה ב

 יש להציג רשימה הכוללת: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז ושנת לידה.
 

 תיאום מראש
 

 
 נהריה

 
 

 
 מוזיאון

 בית ליברמן
 

www.museum.rutkin.info/ 

 
 מאיה/מירי

00-0411516 
 

naharia@nahariya.muni.il 
nahariyamuseums@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש

 
 עכו
 
 

 
 מוזיאון "אוצרות בחומה"

 
ozarot.net/ 

 
 סיסי רידן

00-0011000 
 

ozarot@gmail.com 

 
 ₪. 01 -עלות כניסה 

 איש. 61הדרכה ללא תשלום לקבוצה מעל 
 

 תיאום מראש
 

mailto:AvrahameI@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
http://www.mod.gov.il/
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עכו
 
 

 
 מוזיאון אסירי המחתרות בעכו

 )משרד הבטחון(
 

www.mod.gov.il 

 
 תיאום ביקורים
04-9811020 

 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 

 תיאום מראש
 

 
 עמק הירדן

 
 קיבוץ גינוסר

 
 מוזיאון

 אדם בגליל
 בית יגאל אלון

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.bet-alon.co.il 

 
 הילה

00-6010000 
 

hila.chanun@gmail.com 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש

 
עמק 

 המעיינות
 

 גן השלושה

 
 מוזיאון "עקבות בעמק"

 :הכולל שני אגפים
 אתר מורשת "חומה ומגדל'

 ומוזיאון לארכיאולוגיה
 
 

http://www.gan3.co.il/ 
 

 
 מוזיאון לארכיאולוגיה -דרור סגל 

00-6546251 
 

mus@gan3.co.il 
 

  מוזיאון חומה ומגדל -מירי\יוני
00-6541010 

 
homa@gan3.co.il 

 

 
 קבוצה.ליחיד ב₪  61עלות הכניסה לגן השלושה 

 ההנחה מתוקף חוק אזרח ותיק.
 

 ₪ 60. רחצה + הדרכה באחד האגפים: 0
 ₪ 98. רחצה + הדרכה בשני האגפים: 6

 ₪ 02. הדרכה באחד מהאגפים ללא רחצה: 9
 ₪ 60. הדרכה בשני האגפים ללא רחצה: 4

 
 תיאום מראש
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 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 עמק יזרעאל

 
 קיבוץ יפעת

 
 מוזיאון העמק

 )אתרי מורשת בישראל(
 

www.pioneers.co.il 
 

 
 ברקת כהן

00-6504000 
 

yifmuseu@yifat.org.il 
 

 

 
 עלויות:

  ₪, 01 -כניסה 
 ₪, 01 -הדרכה 

 ליחיד בקבוצה.
 איש 65מינימום 

 
 תיאום מראש

 

 
 עמק יזרעאל

 
 קיבוץ עין דור

 

 
 המוזיאון הארכאולוגי

 עין דור
 

www.eindormuseum.co.il 

 
 עדי ניסנבאום

050-0122100 
6000222- 00 
 

museum1@eindor.org.il 
 

 
 עלות סיור מודרך במוזיאון ובמרכז המלאכות

 יד בקבוצה.ש"ח ליח 61
 
 

 תיאום מראש
 

 
 צפת
 
 

 
 מוזיאון

 בית המאירי
 

www.bhm.org.il 
 

 
 תיאום ביקורים
00-6011020 

 
beit.hameiri@gmail.com 

 

 
 כניסה ללא תשלום.

 לקבוצה.₪  665 –עלות הדרכה רגילה 
 לקבוצה.₪  931 –עלות הדרכה עם שחקן 

 איש. 51 -מקסימום גודל קבוצה 
 

 תיאום מראש
 

 
 קיסריה

 
 

 
 מוזיאון ראלי

 
www.rallimuseums.com 

 

 
 תיאום ביקורים
04-6261013 

 
rally1_2@yahoo.com 

 

 
 כניסה ללא תשלום במשך כל השנה.

 לא קיימת הדרכה במקום.
 .6, וראלי 0במקום קיימים שני מוזיאונים: מוזיאון ראלי 

 ד' המוזיאון סגור-בימים א' ו
 

 תיאום מראש
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 מחוז חיפה והצפון –מוזיאונים 
 

 

043 
 2669962-151נייד:  ,AvrahameI@molsa.gov.il :למיי  -איבגי אברהם 

 www.molsa.gov.il    אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 
 

 שם ישוב
 וזיאוןשם המ

 אתר אינטרנט
 הערות איש קשר

 
 

 קריית אתא
 
 

 
 מוזיאון

 בית פישר
 )אתרי מורשת בישראל(

 
www.bet-fisher.co.il 

 

 
 רוחי ליפשיץ

 050-0410040נייד 
04-8440207 

 
kiata@012.net.il 

 
 כניסה כולל הדרכה ללא תשלום.

 
 
 

 תיאום מראש

 
 

קריית 
 מוצקין
 

 
 בית גרושקביץ

 )אתרי מורשת בישראל(
 

http://www.motzkin.co.il/Grus
hkevich-

Museum/Pages/default.aspx 
 

 
 סגולה אמר

00-4010041 
 

motzkinarc@gmail.com 

 
 איש. 51לקבוצה עד ₪  01עלות כניסה כולל הדרכה 

 
 
 
 

 תיאום מראש
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