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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי 
אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר הכלול במדריך זה. המידע הנכלל במדריך זה הינו בבחינת 
סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. האמור בחוברת הינו כללי לצורך הסבר ואינו מחייב כל 
המידע האמור במדריך זה הינו בבחינת מידע כללי שתכליתו הסברה והבהרה בלבד, והוא אינו מהווה המלצה, חוות 
דעת או ייעוץ כלשהו )לרבות בענייני מס( ו/או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או פיננסי בידי בעל רישיון על-פי דין, 
המתחשב בצרכים ובנתונים הפרטניים של כל אדם. ההסתמכות על המידע האמור הינה באחריות המשתמש בלבד. 
על המשתמש במידע לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה בקשר לנושאים הנדונים לעיל. מנורה מבטחים בע”מ 
עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני(, ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על-ידה. נשמח לעמוד 

לרשותכם בעל שאלה והבהרה בקשר עם האמור לעיל.

מבוטחי ועמיתי מנורה מבטחים 

 אנו שמחים וגאים להעניק לכם בזאת חוברת שירותים לגיל השלישי, 

אחד  במייל  או  טלפון  בשיחת  ונגיש  זמין  קל,  שימוש  לכם  לאפשר  מיועדת  החוברת 
מהנות  פרישה  שנות  לכם  תייצר  פעילותם  כי  מאמינים  אנו  אשר  שירותים  לנותני 

ומגוונות יותר. 

קבוצת מנורה מבטחים אינה מקיימת קשר במובן העסקי עם נותני השירותים — הרעיון 
הינו להעניק לכם ערך מוסף נטו, מעצם היותכם מבוטחים ו/או עמיתים של הקבוצה. 

תקופת  של  והכלכליים  הפנסיוניים  ההיבטים  של  מיטבי  לתכנון  עבורכם  זמינים  אנו 
הפרישה — שירות הזמין לכם ללא כל התחייבות. 

באיחולי שנים ארוכות, פוריות ובריאות 

MBA ,שלומי בר—לב
מנהל מחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה
מנורה מבטחים

www.anet.co.il | 03-9076000 :'תוכן, עריכה וגרפיקה: עדיף תקשורת בע"מ  | טל
עורך ראשי: עופר נוריאל | מנהל שיווק ומכירות: מיקי יקואל | עריכה: לילך גביש-בן יוחנן | מנהלת תוכן: הדס דרור | 

עיצוב גרפי: מיקי בסון

צוות מנורה מבטחים: 
שלומי בר-לב, מנהל מחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה| אלון פוקס, מנהל שיווק ביטוח חיים ובריאות )ביטוח( | 

משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים | גיא אילוז, סמנכ"ל מנהל תחום עסקים ומוצרים )ביטוח(





מה יש לכם?
בשלב זה נמפה את כל מקורות 
ההכנסה הקיימים ונעריך את 
היקף ההון העומד לרשותכם

מה אתם רוצים?
בשלב זה נערוך מיפוי 
מפורט של הצרכים 
האפשריים שלכם 
לאחר הפרישה ע"י 

שימוש בתוכנות מתקדמות

מה עושים?
בשלב זה נציע לכם 

פתרונות מסדרת 
 Top Prime מוצרי

החדשה שלנו, 
המותאמת בדיוק ליכולות 
ולצרכים הייחודיים שלכם

… הסבר כלכלי בנושא הפרישה והשלכותיה
…  ניתוח צרכים בהתאם לרמת החיים הרצויה ללקוח 

…  התייחסות להיבטים אישיים ומשפחתיים

… ניתוח כלל המוצרים הפנסיונים והפיננסיים של הלקוח
… התייחסות להתחייבויות וצרכים עתידיים

… התייחסות להיבטי המיסוי השונים

… הפקת דו"ח משפחתי מקיף הכולל ניתוח המצב 
הקיים ופתרונות רלוונטיים

… התאמת חבילת מוצרי גיל 3 בהתאם לבחירת הלקוח 
עם אופציה לשילובים פנסיוניים

… תחזוקה שוטפת של התיק בהתאם לצורך

שיטת 3 השלבים
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מדריך השירותים
שירותים בפריסה ארצית

 תושב זהב
ניתן  והתעודה לא התקבלה,  ותיק מתקבלת באופן אוטומטי לבית האזרח. במידה  תעודת אזרח 

לברר במשרד לענייני גמלאים.
רחוב קפלן 3 ירושלים 6547025—02
ימים א'—ה' בין השעות 13:00—9:00 

כרטיס הגמלאי מקנה מגוון הנחות בתחומי הבידור, התרבות והפנאי במרחבי הפעילויות השונים.
זכאות לכרטיס: נשים מעל גיל 60, גברים מעל גיל 65.

טיולים בארץ ובחו"ל
 רשות הטבע והגנים מעניקה לאזרח ותיק )גבר מעל גיל 67, אישה מעל גיל 64( הנחה של 50% 

מהמחיר המלא בכניסה לשמורות הטבע, לגנים לאומיים ולאתרי עתיקות.

 טיולי צ'ופר מתמחים בטיולי מבוגרים ופעילויות נופש.
5789012—03 / 2222223—072

 אתר למטייל מעניק שפע של הצעות לטיולים בחו"ל, עצות ומסלולי טיול עבור המטייל המבוגר. 
www.lametayel.co.il / 4555—333—077

 רשתות בתי מלון רבים ובניהם שרתון, הולידיי אין, הילטון ומלון רדיסון מעניקות הנחות הנעות 
פלוס  חמישים  גיל  עבור  ייעודיות  לתוכניות  להירשם  יש  בחלק מהרשתות   .50% ועד  בין 10% 

למימוש ההנחות.

 הנחות בטיסות בארץ ובחו"ל

ארקיע
03—6902222
09—8633480

א'—ה' 00:00—6:00

מומלץ להתעדכן לגבי הנחה בטיסות לאילת
התעריפים המשתנים

אל על
מומלץ להתעדכן לגבי ארצות הברית וקנדה9716111—03

התעריפים המשתנים
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הנחות ברכישת מוצרים

אתרי הכרויות
פלוס  שישים  לגילאי  חברתית  רשת  מקיים  ברוחם,  לצעירים  מפגש  נקודת  מוטק'ה:  אתר 

המאפשרת יצירת קשרים חברתיים, הכרויות, פרומים, קהילות, בלוגים וצ'טים. 
www.motke.motke.co.il

שירותי בריאות
וכן 50% הנחה ברכישת תרופות  ניתן פטור מתשלום עבור שירותים שונים  בכל קופות החולים 
ניתנים למקבלי קצבת זקנה. חשוב להגיש תביעה במועד הזכאות כדי לשמור על מימוש הזכויות. 

פרטים נוספים במוסדות הביטוח הלאומי באזור המגורים.

למעט מוצרי חשמל 5% הנחה עם הצגת תעודה המשביר לצרכן
ואלקטרוניקה ומוצרי מבצע

קו—אופ
חברים בעלי מנייה זכאיים 

לתוספת הנחה 2% בתשלום 
במזומן

חברי הסתדרות: הנחה בהצגת 
כרטיס מגנטי קו—אופ בסניף בו 

הוצא הכרטיס

5% על סכום רכישה מינימלי שקם
במזומן

גמלאי הסתדרות: 7% הנחה 
ברכישת תווי קנייה עם הצגת 

כרטיס מגנטי

מידע נוסף בסניפים טלפוןקופת חולים
הקרובים אל מקום המגורים

שירותי בריאות כללית
1—222—2700

2700* מוקד טלפוני כללית 
לבני גיל הזהב

60% עבור מבוטחי כללית 
מושלם לטיפולים משלימים 
ותנאים מיוחדים עבור טיפולי 

אסתטיקה

מכבי שירותי בריאות

 1—700—50—53—53
03—7643200

6474* מוקדי מידע בתחום 
האסתטיקה בבית החולים 

אסותא 

"מגן זהב" 50%
"מגן כסף" 16%

הנחות מיוחדות עבור טיפולי 
אסתטיקה

3833—222—1מאוחדת
3833*

40% עבור מבוטחי "עדיף" 
ו"שיא" 

השתתפות קופת החולים 
בטיפולי אסתטיקה בשיתוף 

רשת פרופורציה )עבור חברי 
מאוחדת שיא(

הנחה בשירותי האופטיקה 507—507—700—1לאומית
עבור חברי הקופה

14—721—900—1 ובאתרקופות חולים ובריאות
השוואה בין כל קופות החולים 

בכל התחומים, זכויות 
ושירותים
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 כל קופות החולים מממנות לחברי הביטוח המשלים עד כ —25%  עבור טיפולים אורתודונטים. 

 גמלאי זכאי למימון עד 80% עבור טיפולי שיניים בהתאם לקריטריונים של לשכות הרווחה. 
לענייני  )המשרד   *8840 ארצי  במוקד  וכן  המקומיות  הרווחה  בלשכות  לקבל  ניתן  נוסף  מידע 

הגמלאים(.

 חברת "מרשמים" מעניקה שירות מתן תרופות מרשם היישר אל בית הלקוח. החברה פעילה 
בכל רחבי הארץ בכפוף לנהלי משרד הבריאות ועבור כל קופות החולים בארץ.

1—700—700—187

 חברת טלפרמה משווקת ומייבאת תרופות לבית הלקוח.
1—800—61—62—6

 הנחות בטיפולים משלימים ובטיפולי אסתטיקה בקופות החולים. 

מקבלי קצבה המקבלים גם תוספת השלמת הכנסה זכאים בנוסף גם להטבות הבאות:
 פטור עבור ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי.

 פטור מתשלום התחייבות בעת טיפול בבית החולים )טופס 17(.
 פטור מתשלום בכניסה למכונים שונים, כגון מכון רנטגן ומרפאות החוץ.

טיפולי יופי ואסטתיקה
 פורטל Beautic מספק מידע אודות חברות שונות המציעות מגוון טיפולים, ניתוחים פלסטיים 

www.beautic.co.il .ועלותם

וכן אסתטיקה  פלסטיים  ניתוחים  כלליים,  טיפולי אסתטיקה  סנטר מאפשרת  אתיקה מדיקל   
www.etika—medical.co.il .דנטלית

קידום בריאות
אגודת אש"ל )האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל( מקיימת סדנאות ופעילויות 

שונות המקדמות בריאות:

 עקרונות התזונה והבישול המהיר ב—13מוקדים ברחבי הארץ.
 הליכה בהנאה: צעדות בטבע ובעיר.

 מועדוני כושר ופעילויות ספורט במתקני כושר בטבע.
 פעילות גופנית על בסיס קבוע ב—25 מוקדים בארץ. 

קשר לאשל: טלפון: 6557128—02 פקס: 5662716—02 
www.eshelnet.org.il :מען למכתבים: גבעת ג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים, 91034 אתר אש"ל
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שירותים פיננסיים
פנסיונרים זכאיים לפטור מדמי ניהול בחשבון, מתשלום עבור פנקסי צ'קים, ריבית מועדפת על 
והנחות  אודות פטורים  ניירות הערך. מומלץ לברר  והנחות במסחר בתחום  יתר בעו"ש  משיכת 

נוספות בתקנון הבנק או בסניף הרלוונטי אצל הפקיד.

הקלות המס הכנסה
על  ניכויים  או  פטורים  ידי  על  יינתנו  הקלות  לתנאים מסוימים,  בהתאם  ניתן  אוטומטי  החזר מס 
הכנסות מפיקדונות ומתוכניות חסכון. לבירור על פי חוק יש לגשת אל לשכות המס באזור המגורים.

הנחות מיסוי
מס הכנסה מאפשר פטור מרווחים בשוק ההון לאחר גיל הפרישה. לפרטים במרכזי מס ההכנסה. 

רשות המיסים בישראל 6664000—02

הנחה באגרת הטלוויזיה
אזרח וותיק זכאי בהנחה של 50% המוענקת אוטומטית גם כאשר רק אחד מבני הזוג הגיע אל גיל 

הפרישה )יש צורך בהצגת תעודת זהות בלבד(. 
לפרטים נוספים: 6591111—02 או 6662*

ביטוח לאומי
ובני  לקשישים  לסייע  ומטרתו  לאומי  לביטוח  המוסד  סניפי  בכל  פועל  לקשיש  הייעוץ  שירות 

משפחותיהם בפתרון בעיות האופייניות לגיל המבוגר. 
מענה טלפוני בימים: א'—ה' 8:00—12:30.

6050* / 6463400—02 עברית / 6463404—02 אנגלית. 

הנחה בתשלום הארנונה
יש  זכאות להנחה בין 30% — 25% עבור 100 מ"ר משטח הדירה. עבור פרטים והנחות נוספות 

לפנות לעריית תל אביב ולמוסד הביטוח הלאומי.

תעסוקה
פרטיםשירותארגון

מענה טלפוני בימים א' — ה'תעסוקה בתחומים שוניםעמותת פלוס מינוס
בין השעות 14:00 — 8:00

מט"י 

מרכז לפיתוח עסקים:
מידע עסקי, מימון הלוואות, 

חונכות עסקית, מועדוני 
עסקים ועוד

לפרטים אודות משרדי מט"י 
באזור המגורים

1—800—23—20—23

אורלי צדוק: פסיכולוגית 
7438808—09יעוץ תעסוקתי תעסוקתית מומחית
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בדיקות ראייה עבור חידוש רישיון הנהיגה
בעל רישיון מעל גיל ארבעים מחויב בבדיקת ראייה, אחת לעשר שנים עבור חידושו.

נהגים מעל גיל שבעים מחויבים בבדיקת ראייה, אחת לכל חמש שנים.
נהגים מעל גיל שמונים מחויבים לבדיקת ראיה וכן לבדיקה רפואית, אחת לשנתיים.

ההודעה לגבי בדיקת הראייה מתקבלת בדואר, שלושה חודשים טרם פג הרישיון.
במרכזים  הבריאות  משרד  מטעם  מורשים  אופטומטריסטים  ידי  על  הבדיקות  את  לבצע  חובה 

הפועלים בתאום עם משרד התחבורה בלבד.
למידע נוסף: 5678* / 78—56—222—1

התנדבות

אש"ל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל. 
ולימודי  לקורסים  בנוגע  מידע  בריאות,  לקידום  תכניות  הקהילה,  בתחום  שירותים  מגוון  מספקת 
העשרה, מאגרי מידע רלוונטיים, מידע בנוגע לזכויות, קישורים לאתרים ולארגונים נוספים, מידע 

לגבי שירותים מוסדיים ועוד. 
נעמי קרן, מנהלת מאגרי המידע: 1-700-700-24 / 02-6557248

הנחות נוספות:
 50% הנחה בספריות העירוניות. 
 50% הנחה בבריכות העירוניות.

מידע נוסףפרטי התקשרותשם הגוף

משטרת ישראל, אגף 
100הקהילה והמשמר האזרחי

מידע בתחנות המשטרה 
הקרובות לאזור המגורים 

ובאתר
www.police.gov.il

מנהל השירותים החברתיים, 
תחום משאבי הקהילה, 
היחידה לעבודה קהילתית

03-7240940/1
03-6211833

עבור קידום איכות החיים 
החברתית בקהילה

ביטוח לאומי מפעיל שירות 
גמלאים מתנדבים, שהוכשרו 

לתת ייעוץ, הכוונה וסיוע 
בפתרון בעיות מעשיות 

לקשישים

 *6050
 02-6463400 עברית 
 02-6463404 אנגלית

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין 
השעות 8:00-12:30
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תל אביב
במגוון  ותומכת  עשייה מעשירה, מהנה  אביב.  תל  גמלאי  עבור  נפתח  רחב של אפשרויות  עולם 
שירותי  והעירוני,  הקהילתי  כחלק מהשירות  הניתנים  והעשרה  בידור, השכלה  תחומים: תרבות, 
העמותות השונות וכן המגזר הפרטי. חברת מבטחים מנורה, ריכזה למענכם את שלל האפשרויות, 

ההנחות וההטבות הממתינות לכם בתל אביב וכן מידע רלוונטי נוסף עבור נוחיותכם.
מומלץ לצור קשר עם מרכזי המידע המצוינים על מנת להתעדכן בשינויים המתרחשים מעת לעת.

מרכזי תרבות ובילוי

הערותכתובתטלפוןאתר

המרכז הזואולוגי 
שדרות צבי 03-6305328/71)ספארי(

רמת גן
הנחה עבור כרטיס 

כניסה

הקונסרבטוריון 
הנחה עבור פעילויות שטריקר 03-546622819למוסיקה

שונות

התזמורת 
הפילהרמונית

טלמסר:
1-700-70-30-30

03-6211777
א'-ה' 9:00-19:00
ו' עד השעה 13:00

רכישת כרטיסים:
ש"י עגנון 28

% 3 עבור רכישת מנוי
10% עבור כרטיס 

כניסה לחזרות

03-6910028מרכז ביכורי העיתים 
הפטמן 6א'-ה' 12:00-8:30

מופעי בידור, מחול 
ותאטרון. 

הנחה עבור כרטיס 
כניסה

לאחר השעה 17:00יפת 03-682024728מרכז האומנויות, יפו

תאטראות ומוזיאונים

הבימה
הקאמרי
בית לסין

תיאטרון גשר
מוזיאון ישראל

מוזיאון בית התפוצות
בית ראובן

המשכן לאומנויות 
הבמה

03-6295555
03-6061900
03-7255300
03-5157000
02-6708811
03-7457808
03-5255961
03-6927700

50%-25% הנחה 
ברכישת מנוי ועבור 

הצגות בודדות 
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פנאי 
 50% הנחה בספריות ובבריכות העירוניות.

מומלץ להיכנס לאתר עריית תל אביב יפו, מדור "להיות תושב", "קהילה", "נושאים בקהילה" על 
מנת להתעדכן בכתובת הספרייה, הבריכה והמתנ"ס הקרובים לאזור המגורים.

 העמותה לתיירות בעיר תל אביב יפו מזמינה לטיולים וסיורים.
לכל סיור נושא הנקשר לרחובות המתוירים.

פרטים בלשכת המידע 03-5166188

 לשכות מידע עבור סיורים, פעילויות ואירועים נוספים ברחבי תל אביב יפו:

בחדר  למעט  ובבריכה  במתקנים  בשימוש  הנחה של 10%  ובריכה, מקנה  כושר  מועדון  ג'ימי,   
התעמלות  מים,  התעמלות  הגוף,  עיצוב  פילטיס,  יוגה,  מחוגי  ליהנות  ניתן  במועדון  הכושר. 

בריאותית ופלדנקרייז, טיפולי שיאצו, עיסוי שבדי הוליסטי, עיסוי רקמות עמוק ועיסוי רפואי.
03-6204116 דיזינגוף סנטר 

התנדבות

שירותי מתנ"ס קהילתיים
50% הנחה ניתנים במתנ"סים עבור מגוון פעילויות, הרצאות, לימודי העשרה ועוד. מומלץ להתעדכן 

בכל מתנ"ס לגבי חוגים נוספים.

כתובתטלפון לבירור שעות פתיחהלשכות המידע
ביתן 03-51661885התחנה
הרברט סמואל 03-516618846טיילת

 מרזוק ועזר 2 03-5166188יפו
)מתחם כיכר השעון(

היחידה להתנדבות בעיריית 
תל אביב - יפו

03-7240946
יגאל אלון 98
בנין אלקטרה

תכניות התנדבות עבור 
אוכלוסיות נזקקות במגזרים 
השונים )ילדים, בעלי נכויות, 

ניצולי שואה, נגמלים מסמים, 
כבדי ראייה ועוד(
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צפון העיר

דרום העיר

הערותחוגים ופעילויותכתובתטלפוןשם המתנ"ס

בבלי-
טולדנו 03-54605376ירושלמי

התעמלות, 
ברידג', אמנות, 
שחמט, שומרי 

משקל

מועדון גיל הזהב, 
הנחות ברכישת 

כרטיסים להצגות. 
מכירת תלושי הנחה 

לרשתות המזון

בית 
רחוב קיציס 03-649240923פרנקפורט

תאטרון, אמנות, 
בישול, לימודי 

העשרה 
מועדון גמלאים

מקהלה, אבנר 03-64741851צהלה
ספריההתעמלות 

דרזנר 2א03-6418262רוזין

מחשבים, מפגשי 
מחול, לימודי 

שפות, ברידג', 
התעמלות 

מופעים והצגות

רמת אביב 
חיים לבנון 03-641878237הירוקה

התעמלות, 
לימודי העשרה, 
תאטרון, אמנות, 

תכשיטנית, 
לימודי שפות 

מועדון גמלאים, 
מפגשי פרשת השבוע, 

טלוויזיה קהילתית

הערותפעילויותכתובתטלפוןשם המתנ"ס

סמטת כביר 03-687827721בית דני
מרכז מוזיקה, 
להקות זמר, 

השכלת מבוגרים

ספריה, חדר כושר, 
מועדון גיל הזהב, 

חוגים, טיולים, הצגות, 
הרצאות וימי עיון.

זלמן שז"ר 03-682429312נווה עופר

ריקודים סלונים, 
מחול בוכרי, 

פלמנקו, ריקודי 
בטן 

מועדון גיל הזהב, 
לימודי תכנית יהודיים, 
הרצאות, חדר כושר, 

ספריה

ישראל מסלנט 03-6873694שפירא
27

התעמלות 
בריאותית לנשים, 

מחול בוכרי, 
לימודי עברית, 

ציור 

מפגשי פרשת השבוע, 
ספריה, גינה קהילתית
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מזרח העיר

מערב העיר

הערותפעילויותכתובתטלפוןשם המתנ"ס

אמנות הפיוט, דרך ההגנה 03-7391440135מרכז בארבור
התעמלות 

ספריה, תכנית 
הישגים: השכלה גבוהה 

חינם, מרכז פעילות 
לקידום האישה

ששת הימים 03-73011636נווה אליעזר

התעמלות, 
מחשבים, לימודי 

שפות, ריקודי 
בטן, אמנות, 

נומרולוגיה, ציור, 
סדנת פרחי באך, 

שומרי משקל

חדר כושר, ספריה, 
תערוכות מתחלפות, 
יעוץ משפחתי, מועדון 
קשישים, מועדון קנ"ף: 

מועדון חברתי לנכים

רמת ישראל 
דם המכבים 03-571333822ביצרון

פלמנקו, 
התעמלות, 

תאטרון, ברידג' 
מועדון גמלאים

הערותפעילויותכתובתטלפוןשם המתנ"ס

מרכז בעלי 03-5288827בית תמי
המלאכה 16

קדרות, ציור 
ורישום, מקהלת 
נשים, מודעות 
עצמית, שומרי 
משקל, ספורט

חוגי האוניברסיטה 
העממית, הופעות, 

הצגות והרצאות

התעמלות, שדרות נורדאו 03-546691763מגיד
תאטרון, אמנות

שיעורי פרשת השבוע, 
חוגי האוניברסיטה 

העממית

שבזי 03-516469122נווה צדק

התעמלות, 
קבוצת הליכה, 
חברות זמר, 
ברידג', סדנת 

אימון והעצמה, 
תאטרון

מפגשי קפה יזומים, 
גינה קהילתית
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יפו
הערותפעילויותכתובתטלפוןשם המתנ"ס

בני ברית/נוה 
איזיק חריף 03-658311121גולן

ספורט, ריקודי 
בטן, קורסי 

העשרה

קהילה חוגגת, מועדון 
נשים 

מרכז יהודי 
קדם 03-5080898109ערבי

לימודי שפה, 
מוזיקה, 

התעמלות, 
מקהלת נשים, 

מחשבים

חסידי אומות 03-6825667צ'רנר
העולם 23

ריקודים סלונים, 
אמנות 

חדר כושר, מועדון 
גיל הזהב, הרצאות 

וסדנאות

התעמלות, מחול, רובינשטיין 03-658226814רק"ע - טובן
מכון כושר, ספריהאמנות

סיעת כוח לגמלאים
מייצגת את גמלאי העיר במועצת תל אביב יפו.

הסיעה מעניקה שפע הנחות בתחומי התרבות, הבילוי והפנאי: נופשונים בארץ ובחו"ל, מופעים, 
יעוץ  לכך, מעניקה הסיעה  ועוד. מעבר  מובילות  הנחות משמעותיות ברשתות  הצגות, הרצאות, 

משפטי במידת הצורך.
רחוב דיזינגוף 9 | טלפון: 03-6205517

קשת
האגודה למען הקשיש בתל אביב יפו.

מעניקה מגוון רחב של שירותים ופעילויות במועדוני היום ובקהילות התומכות במרכזי הפעילות. 
יוגה,  ריקוד,  חוגי  ולימוד,  העשרה  חוגי  ומציעים  היום  שעות  כל  במשך  פועלים  היום  מועדוני 
ניתן  כן,  כמו  ועוד.  מסיבות  לימודי מחשב,  העצם,  לחיזוק  התעמלות  אמנות,  שפות,  פלדנקרייז, 
ליהנות משירותים אישיים בתחום הקוסמטיקה, הספרות, הרפלקסולוגיה, מתכנית מיוחדת לקידום 

הבריאות ומהטלוויזיה הקהילתית. 

לקשת מספר מרכזי פעילות, ביניהם:

מרכז אביבים בשכונת רמת אביב
רחוב חיים לבנון 75 )מול אוניברסיטת תל אביב(

ימים א'-ה' בשעות אחר הצהרים וכן בימי ג', ו' בשעות הבוקר
03-6437301
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מרכז גונדה בשכונת יד אליהו
רחוב יגור 5

03-6319934
)המרכז מאפשר ייעוץ בנושאים הקשורים לביטוח הלאומי בתאום מראש(

מוסדות לימוד 
מוסדות חינוך שונים פתחו שעריהם ללימודי גמלאים

הערותכתובתטלפוןמוסד לימודי

אוניברסיטת בר אילן 
ברמת גן

03-5317505
03-5318590
03-5351823

אוניברסיטת בר אילן 
ברוקדייל. רמת גן, בנין 

108, בסמוך לשער 
קריית אונו בקומת 

הכניסה.

תכנית ברוקדייל 
מאפשרת האזנה 
חופשית בקורסים 
אקדמאים ובקורסי 

העשרה. מעבר לכך, 
ניתן להשתתף בקורסי 

העשרה של מרכזי 
הלימוד עבור הגיל 

השלישי

האוניברסיטה 
העממית

מרכזים קהילתיים 
25% הנחהשונים

מכללת "השחר", 
מכללה ייעודית 

לגמלאים
בחסות סיעת כוח גורדון 03-524873184

לגמלאים
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ירושלים
עם  הפעולה  בשיתוף  הן  העיר,  גמלאי  עבור  רבות  פעילויות  מאפשרת  ירושלים,  ישראל,  בירת 

הגורמים הארציים והן באמצעות הרשות העירונית.

מרכזים קהילתיים 
שונים:  בתחומים  רחבה  פעילות  ומספקים  המבוגרים  אוכלוסיית  עבור  מותאמים  המרכזים 

התעמלות, יצירה, חוגים והרצאות.

טלפוניםכתובתשם המרכז
קריית מנחם - מועדון החיים 

02-6444887דהומיי 7הטובים

תלפיות – בית הקהילה לזקני 
02-6717055קצין סילבר 5 בית הקהילההעדה האתיופית

02-6243816עיניים למשפט 28, נחלאותנחלאות - גרוזינים
גוננים - בית הופמן/- בריאות 

02-6404888/9אליעזר הגדול 4וגיל נשים מקדמות בריאות

02-5812413דוד 10 שכונת הבוכריםבוכרים
02-5383606יפו 70מרכז העיר - גמלאי עיריית י-ם

02-5869861כיסופים 11 רמות א'רמות א' - כיסופים 11
02-5635828הפלמ"ח 42קטמון הישנה - גמלאים יוצרים

02-6481124שטרן 3קרית יובל - עולים
02-6768886ורדינון 14גילה - עולים

02-5864746רקנטי 6 רמות ב'רמות ב'
02-6565779יצחק טוניק פ.זאב מזרחפסגת זאב

02-6321222שטרן 3 קריית יובלקריית יובל - שטרן
02-6214786אוהל משה 42לב העיר

02-6563767/6יצחק טוניק 23פסגת זאב
02-6523253גת 19 קריית משהקריית משה

02-6725395דרך בית לחם 80בקעה - בית פרנקפורט
02-6420059עוזיאל 56/א'בית וגן

02-6717055קצין סילבר 5 בית הקהילהתלפיות - בית הקהילה
02-6790212השומר 4קטמונים - בית שוויץ
02-5814623כיכר סלמן הרן 5 ריה"ארמת אשכול - וי-צ"ו

02-6404888/9אליעזר הגדול 4 גונניםגוננים - בית הופמן רסקו
02-6525694החלוץ 33בית הכרם - וותיקים

02-5385503עזרת התורה 13נווה חמד
02-6430135אולסוונגר 48קריית יובל - בית רחל
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טלפוניםכתובתשם המרכז

 הפלמ"ח 53 קטמון הישנה
02-5619326פינת המשוריינים 4

02-6515352שאולזון 47הר נוף
02-6255804רוזנוביץ 1גאולה - מועדון לחבר
02-5834473שד' נווה יעקב 38נווה יעקב -ותיקים
02-5854549שד' נווה יעקב 38נווה יעקב - עולים

02-6782659אלעזר הגדול 4גוננים
02-5335704חיים פזנר 1 פסגת זאבפסגת זאב - ויצ"ו

02-5810556ההגנה 13גבעה צרפתית
02-6799083/4אלעזר הגדול 4גוננים )אחה"צ(

02-6248568עמק רפאים 12רחביה
02-6536828נאג'רה 27גבעת שאול
02-5831456משה דיין 135פסגת זאב

02-5610747דיסקין 1רחביה - בארי
02-6441888דהומיי 7 קריית מנחםקריית מנחם

02-5831456סנהדריה 131סנהדרייה המורחבת
02-5619326הפלמ"ח פינת המשוריינים 3קטמון - גמלאים אקדמאים

02-53858822פרידמן 11בית ישראל
02-6441888דהומיי 7קרית מנחם - עולים

02-6404888/9אלעזר הגדול 4גוננים - עולים
02-5834473שד' נווה יעקב 38נווה יעקב - בוכרים

02-6231645שלום עליכם 10טלביה - ויצ"ו
02-6276611שבטי ישראל 22מורשה - מוסררה

02-5639963בן ציון9קריית משה - אמונה
02-5377569הטורים 23מקור ברוך - בית מרים/חרדיות

02-6718031וייס 4תלפיות מזרח
02-6494111הרצוג 105הרצוג - בית הנוער העברי

02-6453895אביגור 7הר חומה
02-5376830זכרון יעקב 5רוממה

02-5377569הטורים 23מקור ברוך- בית מרים/ותיקות

לקבלת מידע על הפעילויות בכל מועדון ניתן לפנות אל מרכז המידע לזקן באגף הרווחה
1-700-700-120

אגף חברה, המחלקה עבור הגיל השלישי | 02-6298135, 02-6298800
המחלקה לאזרחים בוגרים בחברה למתנ"סים | 02-6759832
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שירותים
הערותטלפוןשירותאגף

המחלקה לזקן, אגף 
הרווחה במנהל 
לשירותי הקהילה

מיצוי זכויות, מערך שירותי 
חירום, אספקת שירותים 

לרווחת האוכלוסייה 
המבוגרת

גברים מגיל 65 1-700-700-120
נשים מגיל 60

אגף הרווחה. מרכז 
מידע

מתן מידע וייעוץ עבור 
שירותי אוכלוסיית 

המבוגרים: זכויות, תרבות 
ופנאי, שירותי קהילה, 
מסגרות פעילות עבור 

מוגבלים, בתי אבות ומוסדות 
סיעודיים

 1-700-700-120
ימים א'-ה' 

 8:00-15:00
כיכר ספרא 7 קומה 2

תיאום פגישות 
אישיות והספקת 
מדריך שירותים 

חינם

מרכז מידע וייעוץ עבור רעות-אשל
1-700-700-204אוכלוסיית היעד

כיוונים: בי"ח הדסה עין 
- כרם בי"ח הדסה הר 

הצופים
02-6777011מידע וייעוץ בתחום הזקנה

02-5844025

שירות ייעוץ לקשיש
ייעוץ ומידע על שירותים, 

התמחות בזכויות הקשורות 
לביטוח הלאומי

שלומית -02
6755452

שי"ל- שירות ייעוץ 
לאזרח באגף הרווחה

ייעוץ וסנגור בנושאים 
שונים, סיוע בפניה לגורמים 

ציבוריים ובמיצוי הזכויות

כיכר ספרא בנין 1
02-6297028
02-6297144

ייעוץ וסיוע משפטייד ריבה
שדרות הרצל 124

02-6444569
1-700-501-400

קבוצות תמיכה לבני הזוג יד לתומך
והילדים

שד' הרצל 124
02-6444809

יט"ב –מלב"ב בית 
חולים שערי צדק

קשר טלפוני, תיקוני בית 
קלים, ביקורי בית

1-700-700-109
 02-6525236

מידע על זכויות וסיוע סנגור בקהילה
יהודה הנשיא 1במימוש הזכויות החברתיות

סיוע משפטי לנזקקים ע"י משרד המשפטים
עורכי דין 

הסורג 1
02-6211333

מותנה במבחן 
הכנסות

ת.ד 6001מיצוי וקידום הזכויות לזקןכן לזקן
1-800-300-339

אתר "משפחה 
reutheshel.org.ilמטפלת"
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מועדוני יום

בידור ופנאי

חוגים ופעילויותטלפוןכתובתשם המועדון

אמנות, שפות, ברידג', 02-5639894רד"ק 2מועדון דלת פתוחה
הרצאות 

מרכז פעילות גופנית 02-6494111הרב הרצוג 105בית הנוער העברי
שפות, מלאכת יד

02-671886 דרך בית לחם 80בית פרנקפורטר

מלאכת יד, שפות, 
מחשבים, אולפן 
לעברית, פעילות 
לדוברי צרפתית 

פעילות ברוסית 02-6211777הלל 27מרכז תרבות לעולים
לעולים חדשים

פעילות לחרשים וכבדי 02-6234391בן יהודה 23אגודת החרשים 
שמיעה

התאחדות עולי 
פעילות לדוברי אנגלית02-5617151מנה 6אמריקה וקנדה

מועדון לגמלאים ע"ש 
התעמלות, טיולים 050-3005678 בית המהנדס אגרון 37ש. שרון

ופעילויות נוספות

בתי קולנוע
02-6792799רב חן

02-6223686גלובוס בנייני האומה 
02-5654330סינמטק
5155*לב סמדר

מוסדות תרבות

תאטרון ירושלים 
02-5605755לאומנויות הבימה

02-6303600תאטרון החאן

• מומלץ להתעדכן בכל מועדון לגבי חוגים נוספים.
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השכלה
רוב המוסדות מותאמים לכל הגילאים, בחלקם מוענקת הנחה עבור גמלאים:

העשרה כללית

אמנות

נושאים שם המוסד
הערותטלפונים כתובתנלמדים

האוניברסיטה 
20% הנחה לגמלאים02-5456854בצלאל 11נושאים מגווניםהעממית

אמונה תנועה 
האישה 
הדתית

מעגלי 
המשפחה

בן ציון 9 קריית 
מלגות לנשים02-6522802משה

מועצת 
 02-6207281שטראוסנושאים שוניםהפועלים

האוניברסיטה 
העברית

מכון מגיד הגיל 
12% הנחה לגמלאים02-5881564/5גבעת רםהשלישי

צמחי מרפא, בית שמואל
הנחות לגמלאים02-6203461/3שמאע 6יהדות ואמנות

מועדון יד בן 
צבי

סיורים והרצאות 
02-5660837 הר"ן 5 בנושא א"י 

מת"ן- מכון 
02-6798688רשב"ג 30יהדותתורני לנשים

יהדות, כלכלה, מכון לנדר
1-800-220-121עם ועולמו 3תקשורת ועוד

מרכז 
המוסיקה 

לגיל השלישי

שיעורים 
פרטיים, 

הרצאות ועוד
02-5652111גיא בן הינום

הערותטלפונים כתובתפעילותשם המוסד
המרכז לאמנות 

חזותית
ציור, צילום תכשיטנות 

הנחות לגמלאים02-6404999טוביה 3ועוד

גרפוס - ארטא
ויטראז', ציור זכוכית, 

קרמיקה, רשום 
למתחילים וכו'

02-6157675יואל סלומון 15

מרכז לגימלאים 
יוצרים

ציור, קרמיקה, בנית 
מודלים בגבס, הרצאות 

באמנות וכו'
02-6435530הפלמ"ח 42
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תעסוקה
יד שרה, יד לקשיש, מפעל טבע ומרכז שכונת גילה מספקים הן תעסוקה והן מסגרות חברתיות בהן 

מקבלת האוכלוסייה שכר עבור עמלה. 
לבירור פרטים נוספים במרכז המידע 120-700-700-1

טלפונים כתובתתחומי תעסוקהשם המוסד
02-6765296השיש 5עבודות חרושתיותמועדון תעסוקה גילה

מרכז תעסוקה עירוני 
02-6444444שד' הרצל 124עבודות חרושתיותיד שרה 

מועדון תעסוקתי לעיוורים עמותה למען העיוור
02-6540306ימין אבות 7הפניה דרך מרש"ל

02-6718869דרך בית לחם 84עבודות ידבית פרנקפורטר
02-6289737רח' שבטי ישראל 14אמנות ועבודות ידיד לקשיש

התנדבות
משימות ההתנדבות מתבצעות על ידי עשייה אירגונית ומנהלית ועל ידי שמירה על קשר שוטף עם 
האוכלוסיות הנזקקות. המתנדבים זכאים לימי עיון והכשרות, ביטוח חינם, כרטיס מתנדב המקנה 

הטבות והשתתפות בטקסים ואירועים עירוניים וארציים.
לפרטים נוספים והשתלבות במערך התנדבות:

הלשכה לשירותים חברתיים, צפון העיר, טל' 02-6243446
הלשכה לשירותים חברתיים, דרום העיר, טל' 02-5660221

הלשכה לשירותים חברתיים, מערב העיר, טל' 02-6420151
הלשכה לשירותים חברתיים, מזרח העיר, טל' 02-6284119

לפרטים נוספים:

דיור מוגן ציבורי ופרטי
נשים מעל גיל 60 וגברים מעל גיל 65 אשר עומדים בקריטריונים זכאיים לדיור מוגן ציבורי. בכל 

מרכז קיימת חוליה המקשרת לקהילה ולמרכזים החברתיים, התרבותיים והבידוריים.
עבור פרטים נוספים וביצוע הליך הזכאות:

 מתן חן 2445*
 מעגר 1-599-500-301

 עמידר 02-6237357
עבור מידע לגבי דיור מוגן פרטי מומלץ לפנות לאתר הרשמי של עריית ירושלים: שירות לתושב, 

www.jerusalem.munin.il :אגף הרווחה - שירות לזקנים
• מומלץ להיכנס למדור הכללי של המדריך בתחום כדי להיחשף למידע רב יותר בנושא.

 היחידה העירונית להתנדבות 
ימים א'-ה'

8:00-15:00
02-6297003/4

 מועצת ארגוני המתנדבים בירושלים
ימים א'-ה'

9:00-14:00
02-6243358
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חיפה
העיר חיפה מזמנת עושר של פעילויות, אשר מקנות מרחב זמן איכותי בתחום התרבות, הבידור 

וההעשרה, זאת בנוסף למימוש זכויות הפרט ואיכות חיים נאותה.

תרבות פנאי
מועדוני גמלאים פרושים על פני העיר ומספקים העשרה ופעילות. מומלץ להתעדכן בכל מועדון 

עבור הפעילויות המוצעות.

טלפון לבירוריםכתובתשם המועדון
04-8227850רח' א.ה. סילבר 71, יזרעאליהבית אבא חושי

04-8515196העלייה השנייה 45בת גלים
04-8660822רח' י.ל.פרץ 32גרודנאי

04-8527516רח' הזית 5 ק. אליעזרהזית ע"ש סכנין
04-8517053הלל 62, הדר עליוןהלל

04-8516292חדאד 8ואדי ניסנאס
04-8374464שד' הנשיא 103מרכז כרמל

04-8380816המלך שלמה 38נווה דוד
04-8232645הרב משאש 1 )במתנ"ס(נווה יוסף
04-8239622חטיבת כרמלי 50נווה פז

04-8346047שד' סיני 8, אחוזהסיני
04-8642319יל"ג 7עציון

04-8420844אח"י אילת 31ק.חיים מזרחית
04-8722515רח' בוסל 45ק.חיים מערבית
04-8247045רח' הפרחים 1רוממה חדשה
04-8344362רח' הצלפים 5רוממה ישנה

04-8223930רח' אינטרנציונל 1רמות רמז
04-8311420דרך צרפת, גן אלי כהןשפרינצק
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מועדוני גמלאים נוספים
עמותת מיל"ב מפעילה כעשרים מוקדי פעילות עבור שפע עשייה בתחום החברתי, למען מעורבות 

חברתית וקידום יחסים בין דורות. המוקדים מתאימים הן עבור גמלאים והן עבור עולים חדשים.
למידע נוסף ובירור עלויות ניתן לצור קשר בטלפון 04-8620437

וכן באתר עיריית חיפה: www.haifa.muni.il שירותים, התנדבות, גמלאים.

תרבות

טלפון לבירוריםכתובתשם המועדון
04-8346047שדרות סיני 8, אחוזהמועדון סיני

04-8107929שושנת הכרמל 47מועדון שושנת הכרמל
04-8660922י.ל. פרץ 32גרונדאי

04-8722515בוסל 45קריית חיים מערבית
04-8527516הזית 5הזית
04-8642319רחוב י.ל.ג 7 עציון

04-8515196בת גלים
04-8344362הצלפים 5רוממה הישנה
04-8247045הפרחים 1רוממה החדשה

04-8311420דרך צרפת 57אלי כהן
04-8517053הילל 62גמלאים הלל

04-8370436המלך דוד 14נווה דוד
04-8129212הרב משאש 1נווה יוסף
04-8239622חטיבת כרמלי 50נווה פז

מועדוני קשישים כבדי ראיה
)עמותת שיל"ה בשיתוף 

שירותי הרווחה(

נוה דוד המלך שלמה 36
רחוב חסן שוקרי 5 הדר

04-8377287
04-8629638

04-8416898יס פלנט
VIP 04-8416898יס פלנט

04-9115964מוזיאון טיקוטין
04-8242477סינמה קפה מוריה
04-8325755סינמה קפה עממי
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פעילויות נוספות
בתי האבות בעיר חיפה מקיימים פעילויות מגוונות עבור דייריהם ועבור הציבור הרחב כגון: חוגים, 

הרצאות, מסיבות, משחקי בינגו ומשחקי שולחן ללא עלות. 
בנוסף ניתן ליהנות מארוחות מסובסדות בחדרי האוכל.

עבור מידע לגבי הפעילויות יש לצור קשר עם בתי האבות אשר פועלים במסגרת התכנית:

טלפוןכתובתבתי הורים
04-8671278 שלוחה 4הרצליה 35חמדת אבות
04-8370024פינסקי 26ורד הכרמל

04-8370024דרך הים 179בן יהודה )ארוחות ללא תשלום(

טלפוןכתובתשם המחלקה
המחלקה להתנדבות, אגף קהילה 

04-8668353שפרעם 10ושירותים חברתיים 
04-8661550 

04-8110418הפרחים 3מועצת ארגוני המתנדבים 
"שילה", אגודה לפיתוח שירותים 

04-8384335ברכה חבס 14 לזקן בחיפה 

היחידה לייעוץ לקשיש, המוסד 
04-8544141שד' פל-ים 8 לביטוח לאומי 

04-8600500תיאטרון חיפה
04-8806000היכל התיאטרון קריית מוצקין

04-8353500סינמטק חיפה
050-6300996תאטרון הסטודיו

04-6063639בית קולין

אתרי בילוי, תרבות ופנאי
www.hnews.co.il כל חיפה בקליק HNEWS אתר 

www.hnews.co.il אתר חיפה סיטי, חבל על הפנאי 

 ניתן לקבל תכניות שבועיות עבור דוברי עברית, רוסית והיידיש.
לפרטים: עריית חיפה, המחלקה לקשיש, האגף הקהילה והשירותים החברתיים

04-8660922 אורנה/דבורה

התנדבות
גמלאים המעוניינים להתנדב ולסייע לקשישים מוזמנים לפנות למחלקות הבאות:
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מרכזי מידע וסיוע
 ייעוץ והכוונה למבוגר ולבני משפחתו )בשיתוף אגודת שילה(.

המרכז טלפוני מאויש על ידי עובדים סוציאליים אשר מומחים מתחום הזקנה.
השירות ללא עלות לרווחת הציבור.

1-700-506-002

למוסדות  לווי  בית,  ביקורי  תמיכה,  שיחות  מידע,  שירותי  מספקים  למבוגר  וסיוע  מידע  מוקדי   
וטיפולים רפואיים וכן תיקוני בית קלים. השירותים ניתנים על ידי מתנדבים במוקדים.

מועדון תעסוקה לגמלאים
שדרות ורבורג 7,  טל: 04-8401472

יעוץ והשמה בבתי אבות 
מומלץ להיכנס למדור הכללי של המדריך בתחום כדי להיחשף למידע רב יותר בנושא.

 דור טבעון 
 057-9425548

 אחוות נווה חוף
057-9425580

טלפוןכתובתמוקד
04-8523732חדאד 8ואדי ניסנס

04-8103001שושנת הכרמל 47כרמל ואחוזה - מרכז יום לקשיש
04-8107994

מזרח חיפה )חליסה, נוה פז, נוה יוסף, 
04-8221619גורדון 1נוה שאנן, רמות רמז, רמות ספיר(

מערב חיפה ) בת גלים, ק. אליעזר, ק. 
שפרינצק, נווה דוד, שער עליה (

כרמיה 10
מרפאת קופ"ח

04-8339348
04-8335268

04-8103001שושנת הכרמל 47כרמל ואחוזה - מרכז יום לקשיש
04-8107994

קריית חיים
מערבית, מזרחית 

קריית שמואל

מרפאת קופ"ח מרבך, 
רחוב יצחק יציב 26

04-8724147
04-8720991
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פעילותטלפוןשם המוסד

08-6102000היכל התרבות באר שבע
מופעים לכל הגילאים08-6104006/7

מופעי תאטרון, מוזיקה ומחול08-6266400 שלוחה 1המשכן לאומניות הבמה
08-6993535מוזיאון הנגב לאמנות

באר שבע
כשיש פנאי, לעיר באר שבע יש הרבה מה להציע לאוכלוסיית הגמלאים. מרחבי העשרה, פעילויות 

לגוף ולנפש, ותחומים נוספים.

תרבות בילוי ופנאי
מקהלה,  הגמלאים:  ציבור  עבור  שונות  הרצאות  ומקיימת  חוגים  מפעילה  הנגב  הסתדרות   
התעמלות, ריקודי עם, חוג יוגה, חוג תנ"ך, שירה בציבור, בריד'ג, טיולים, נופשים, מופעי תרבות 

ועוד. 
לקבלת מידעון ובירור פרטים נוספים:
בית ההסתדרות 08-6463053-4-5

מועדון הגמלאים 08-6463070

 אירועי תרבות בתחום האמנות המחול, התאטרון ומופעים נוספים מתקיימים במוסדות הבאים

בתי קולנוע
 גלובוס מקס באר שבע 

 08-6283706 עבור כרטיסים 2235*

מוקדים קהילתיים
והעשרה במוקדים הקהילתיים  כיוונים, החברה לתרבות הפנאי באר שבע מציעה מגוון חוגים   

ברחבי העיר. עבור בירור לגבי מוקדי הפעילויות באזור המגורים ניתן לפנות לטלפון:
08-6290024

 קתדרת באר שבע מהווה מוסד לימודי, חברתי ותרבותי המאפשר מערך פעילויות בתחומים 
לימודיים שונים, מופעי בידור, טיולים ועוד. 

08-6290008
א'-ה' 10:00-15:30

הקתדרלה מקיימת מערך התנדבותי עבור הקהל הרחב פרטים באתר 
www.kivunim7.co.il

 מועדון הגמלאי נתיב
08-6238706
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רשימת מועדונים בבאר שבע ובדרום הארץ
טלפוןכתובתשם המועדון

08-9923073      אלי כהן  9              אופקים מת"ל אופקים
אילת מועדון 50+  מתנ"ס 

08-6333281      אילת שחם 7יעלים  

08-6430393       בורלא 5              באר שבע מעיין
08-6237959השלום 90 שכונה ג'באר שבע רעות

08-6411212  דוד המלך 22/1              באר שבע דיור 55+  
באר שבע מרכז יום 

08-6494977      שפרינצק  11              "סקנדינביה"

מועדוני פנויים פנויות
פורטל העיר באר שבע: הכרויות, צ'טים וכן גם הטבות בקניות, תרבות ומידע חיוני

08-6233226

התנדבות
גוריון המשלב נתניה ומסגרת חברתית הכוללת  גמלאים מתנדבים: פרויקט של אוניברסיטת בן 

חוגים, פעילויות והרצאות עבור הגמלאים. לבירור והצטרפות: אל הרפז 050-7101017

דיור מוגן ציבורי ופרטי
050-5392231ג.ג.ג. "בית חם"

052-9121549בתי גניה – גני יעלים
08-6407444בית יונה

08-9526709משען באר שבע

*מומלץ להיכנס למדור הכללי של המדריך כדי להיחשף למידע רב יותר בנושא דיור מוגן.

*המידע ופרטי הקשר המוצגים במדריך כולו נכונים למועד הדפסתו.






