




גמלאים יקרים,

כמדי שנה, אני גאה להגיש לכם את חוברת ההטבות של 
מועדון "דברים טובים לגמלאים".

בחוברת זו ריכזנו עבורכם את מיטב הפעילויות וההטבות.
מועדון "דברים טובים לגמלאים", אשר הוקם כאות הוקרה 

לותיקי העיר, פועל במטרה למלא את שעות הפנאי של 
התושבים בתוכן עשיר ומגוון, אשר יתרום לשייכות והמעורבות 

של כל אחת ואחד מכם בקרב הקהילה.
 

שלכם ולמענכם,

אלי דוקורסקי
ראש העיר

 



מועדון ההטבות לגמלאי קריית ביאליק

טלפוןהנחהכתובתשם העסק

10% הנחהקרן היסודקפה רוטשילד

10%04-8703655 הנחהקרן היסוד 6קפה קפה

10%04-8228555 הנחהשדרה חדשה בקריוןקפה רנה

שלה בית קפה 
ומסעדה

יששכר 15 ק. מוצקין
10%04-8711411 הנחהמתחם הרכבת

לוריא )בר גריל - 
מסעדת בורגרים 

ובילוי(

מרכז צבר
פתוח 12:00-20:00

10% הנחה
073-7079050על מבחר המאכלים

10%054-2062062 הנחהקרן היסוד 1לחם ארז )רום(

5% הנחהקרן היסוד 8קונדיטורית רוזמרי

קונדיטורית אוטמזגין 
7%052-4442230 הנחהויצמן 20)תלמה(

5%054-6861202 הנחהמרכז צברמאפיית שילת

10%04-8445015 הנחהפלמ”ח 9 ק. אתאקונדיטוריה ארקיז

5%04-8713040 הנחהמרכז צבראטליז טיב הבשר

10%04-3229904 הנחהקרן היסוד 64בית התבלין

5%04-8769225 הנחההשקדים 4/4בית טבע כנען )מלי(

5%04-6827575 הנחהקרן היסוד 22בית בריא חנות טבע

* ההטבות המפורסמות הינן על אחריות בתי העסק בלבד ולמועדון אין כל אחריות
* כנגד הצגת כרטיס חבר מועדון



מועדון ההטבות לגמלאי קריית ביאליק

טלפוןהנחהכתובתשם העסק

10% הנחה - מלבד קרן היסוד 53בית מרקחת היסוד
04-8766185תרופות מרשם

10%054-5244222 הנחהרח’ זינגר MEDIFOOT2 אורטופדיה

קרן היסוד 12אופטיקה הזורע )ענת(
50% על עדשות

rodenstock מולטיפוקל
04-8734477

פונוקול מכשירי 
5%04-8412122 הנחהשד’ ירושלים 15שמיעה

מרפאת שיניים
15%072-3223627 הנחהקרן היסוד 68דר' זידאן

רינת ברזילי עיסוי 
רפואי - החזר כל 

חברות הבטוח
10%052-6260390 הנחהשמעון 8

השקדים 4דבי פרחים )יפעת(

10% הנחה בקניה
מעל 120 ש"ח

5% הנחה על כל
המוצרים בחנות

04-8766181

7%04-8733310 הנחהשד’ ירושלים 12פרחי לריסה

משתלת ביאליק 
)אריה(

10%052-2662734 הנחההחקלאים 1

* ההטבות המפורסמות הינן על אחריות בתי העסק בלבד ולמועדון אין כל אחריות
* כנגד הצגת כרטיס חבר מועדון



מועדון ההטבות לגמלאי קריית ביאליק

טלפוןהנחהכתובתשם העסק

5%04-8712285 הנחהקרן היסוד 64לורי בגדי ילדים

5%04-8773244 הנחהזינגר 2בזאר המזרקה )רפי(

6%077-7002421 הנחהקרן היסוד 74אופנת דניאל

10%077-4002725 הנחהקרן היסוד 69מספרת פאר

20%050-4844136 הנחהקרן היסוד 74מספרת מור לגברים

5%04-8712285 הנחהקרן היסוד 33נאות מחשבים

קרן היסוד 75עולם של חרוזים

10% הנחה
אבני חן,

חרוזים, סדנאות
לתכשיטנות

04-6891059

הנדימן תיקונציק - 
עופר

10% הנחה
על תיקונים בבית

ובמשרד
052-2614614

תיאטרון הצפון
בלינסון 41 קריית 

חיים

21% הנחה
מהמחיר המלא
ברכישת מנוי

לעונת 2016/17

04-8814814

054-8041973פגישת יעוץ חינםקרן היסוד 16עו"ד זיוה גור דגן

קרן היסוד 64בנק לאומי
ייעוץ פיננסי חינם
והטבות מיוחדות

076-8671910

* ההטבות המפורסמות הינן על אחריות בתי העסק בלבד ולמועדון אין כל אחריות
* כנגד הצגת כרטיס חבר מועדון



משרד הרווחה
והשירותים החברתיים



אורדיה, בודפשט, וינה
24-31.8.2016

טיול המשלב את הבירות הקסומות ואחת הערים היפות ברומניה 
בטיול ייחודי הכולל את הנופים המדהימים שבזכותם התפרסמה 

רומניה בעולם כולו וכאחת הבירות מהיפות באירופה !!

� מינימום 40 איש

� כולל שני ערבי בילוי

� אוטובוס לשדה התעופה בן גוריון מקרית ביאליק הלוך ושוב

� ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים ללא ריבית

כל הפרטים במשרד מועדון דברים טובים לגמלאים בהתאם לתנאי החברה המבצעת.
ט.ל.ח

המחיר לנוסע בחדר זוגי: 940 $



גאורגיה
יין טבע ושמחה קווקזית

8 ימים 7 לילות - יציאה: 15-22.6.2016

טיול מקיף בגיאורגיה הכולל: ביקור בגורי עיר הולדתו של סטאלין. 
אופליסציחה אתר הפולחן הקדום. קוטאיסי - הרובע היהודי, קתדראלת בגראטי 

ומנזר גלאטי. ערב פולקלור לצלילי להקה מקומית. שמורות הטבע סאטפליה 
ופארק בורגו’מי. העיירה בקוריאני. עיר המערות וורדזיה. טיול ג’יפים להר קזבגי 

עיר האהבה סירנרי בה נתארח בבית משפחה מקומית. טביליסי, מקדש מטקהי, 
בבית הכנסת ובמוזיאון היהודי החדש, נעלה ברכבל למצודת נרק’ילה ארוחה 

גיאורגית במסעדה מקומית, כולל ערב פולקלור, מוזיקה, ריקודים וכמובן יין .

� טיסות בחברת ישראייר

� בתי מלון מדרגה ראשונה /דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים

� חצי פנסיון )6 ארוחות ערב + א. צהריים(

� ערכת קפה/תה באוטובוס לפריסות בטיולים בשטח

� מפה, מזכרת מגיאורגיה, בקבוק מים מינרלים ליום לנוסע

� יום טיול ג’יפים מלא בקווקז כולל עמק סנו והכפר ג’וטה

� שני ערבי פולקלור, סדנת אפיית לחם “פורי” וטעימות יין

� קבוצה נוספת תיפתח לרשום לקראת ספטמבר

כל הפרטים במשרד מועדון דברים טובים לגמלאים בהתאם לתנאי החברה המבצעת.
ט.ל.ח

המחיר לנוסע: 1050 $



קמאפיה     קונדיטוריה

ג� בריאות יש אצלנו מגוו� לחמי אשור מקמח שיפו� 
עוגות ללא גלוט� וללא תו�פת �וכר 

כשר למהדרי�

ב�״ד

רחוב הפלמ״ח 9 קרית אתא (ב�מו� למתנ״� העירוני)
טלפו� - 04-8445015 חפשו אותנו בפיי�בוק

ארקיז
כיבודי� בארקיז

תפריט חור� חדש ומלא הפתעות 
לכל אירוע ואירוח. . .

שמ� זית, קונפיטוריות ומטבלי� חדשי�!

31 גיליו� 18/15 # כ' בטבת התשע״ו 1.1.2016

קמאפיה     קונדיטוריה

ג� בריאות יש אצלנו מגוו� לחמי אשור מקמח שיפו� 
עוגות ללא גלוט� וללא תו�פת �וכר 

כשר למהדרי�

ב�״ד

רחוב הפלמ״ח 9 קרית אתא (ב�מו� למתנ״� העירוני)
טלפו� - 04-8445015 חפשו אותנו בפיי�בוק

ארקיז
כיבודי� בארקיז

תפריט חור� חדש ומלא הפתעות 
לכל אירוע ואירוח. . .

שמ� זית, קונפיטוריות ומטבלי� חדשי�!

31 גיליו� 18/15 # כ' בטבת התשע״ו 1.1.2016

קמאפיה     קונדיטוריה

ג� בריאות יש אצלנו מגוו� לחמי אשור מקמח שיפו� 
עוגות ללא גלוט� וללא תו�פת �וכר 

כשר למהדרי�

ב�״ד

רחוב הפלמ״ח 9 קרית אתא (ב�מו� למתנ״� העירוני)
טלפו� - 04-8445015 חפשו אותנו בפיי�בוק

ארקיז
כיבודי� בארקיז

תפריט חור� חדש ומלא הפתעות 
לכל אירוע ואירוח. . .

שמ� זית, קונפיטוריות ומטבלי� חדשי�!

31 גיליו� 18/15 # כ' בטבת התשע״ו 1.1.2016



מגדל העתיקה
18.5.2016

בהדרכת עדי זרחי

מגדל העתיקה היא טרייכי. במקום נתגלו לאחרונה חידושים מרעישים 
שלא נראו כמותם כולל בית כנסת שפעל במקום במקביל לבית המקדש. 

נמשיך למושבה מגדל נסייר בה ונבקר במוזיאון המקומי של ראשית 
המושבה.

נסיים במפגש מרתק עם פסל בזלת בגינוסר שיספר גם על גילוי סירת 
הדייגים המיוחסת לתקופתו של ישו.

� כולל ארוחת צהרים.

ראשון לציון
07.6.2016

בהדרכת שמואל מרמלשטיין

נבקר במוזיאון העירוני על תולדות המושבה בבאר הראשונה
נסייר בגנים הנהדרים בעיר ונסיים בסיור מודרך במפעל השפדן.

� יינתן זמן ומקום לארוחה עצמית

כל הפרטים במשרד מועדון דברים טובים לגמלאים בהתאם לתנאי החברה המבצעת.
ט.ל.ח

מחיר לאדם 120 ₪

מחיר לאדם 165 ₪



נופי הצפון המרהיבים
יקבי רמת הגולן � בית הבד בקצרין � מעיינות הסלוקי

מפעל בראשית לאריזת פירות � הר בנטל � בוטיק השוקולד ועוד...
יום ראשון עד שלישי 11-13.9.2016

� קבלת פנים בהגעה כולל שירותי סבלות לחדרים בהגעה ובעזיבה

� כולל כניסות לאתרים ומדריך צמוד ל-3 ימים מלאים

� לינה בישוב מרום גולן, בחדרי סטודיו משופצים על בסיס חצי פנסיון

� ארוחת ערב אחת במסעדת הבוקרים ומופע בידור כל ערב

� קפה ועוגה לפי התוכנית כל יום

� ארוחת צהריים קלה ארוזה ביום שני וביום שלישי

� כולל אוטובוס צמוד למינימום 40 מטיילים

כל הפרטים במשרד מועדון דברים טובים לגמלאים בהתאם לתנאי החברה המבצעת.
ט.ל.ח

המחיר ליחיד בחדר: 1485 ₪
תוספת מבוגר שלישי: 955 ₪

אדם בחדר זוגי: 955 ₪



 תליית מסכי טלוויזיה, תמונות, מדפים ווילונות
 החלפת מנעולים, צילינדרים ופרזולים לארונות ולארונות מטבח

 הרכבת רהיטים מחנויות עשה זאת בעצמך )IKEA וכדומה(
 תיקון חלונות, דלתות ותריסים, כולל החלפת רצועה ושלבים

 תיקון והחלפת ידיות לכל סוגי הדלתות
 החלפת סיפונים והתקנת אביזרי אמבטיה

 התקנה והחלפת חבלי כביסה

ועוד מגוון עבודות

שזוג ידיים מקצועיות

יכולות לסייע בהן

www.ofer.co.ilעופר טל  0522-614614









בית טבע כנען
בהנהלת מלי נחשון

מטפלת בתזונה רפואית ומאבחנת באירדיולוגיה

משלבת בטיפול: צימחי מרפא, תוספי תזונה והומאופטיה

מטפלת בבעיות נפשיות - דיכאונות, חוסר ריכוז
נוירולוגיה - מיגרנות, חוסר יציבות      לב - לחץ דם גבוה, דופק, כולסטרול

מערכת עיכול - עצירות, צרבת, גזים, דלקות בעור
מערכת השתן - כל סוגי דלקות השתן, פרוסטטה

כל מחלות השלד, דלקות פרקים וכאבים

קיים מעל
25 שנים

10% הנחה על תוספי מזון
5% הנחה על מזון השקדים 4/4 קריית ביאליק

טל' 04-8769223

15.5.2016
"ספר אישה בית" תיאטרון אורנה פורת

עיבוד ומשחק: רותי תמיר, זוכת פרס 
השחקן על שם דודו דותן, מספרת את 

סיפור חייו של הסופר שי עגנון.

מנויים לאוהבי התרבות

19.6.2016
מופע מחול - “מורנה אמורה"
מופע מלהיב של רקדניות בטן

מול רקדניות פלמנקו.



רשת המתנ”סים  - מרכז קהילתי קריית ביאליק 

מתנ"ס דן -  טל’: 8766112


מרכז פנאי לגימלאי

בכל חודש הרצאות מגוונות, הרצאות מוסיקליות, בקרים של שירה בציבור,
מגוון חוגים: 4 סוגי התעמלות גופנית, ציור, יצירה ופיסול בעיסת נייר, שפות )אנגלית 

מדוברת וספרדית(,  ריקודי עם ומעגלים, סדנאות שונות, סריגה ועוד.

מחיר מסובסד של 100 ₪ לחודש לתושבי קריית ביאליק.


נופשונים

ים המלח - 15-19.5.2016, ראשון-חמישי )5 ימים, 4 לילות(. מלון: דיוויד המפואר. 
מחיר: 1,560 ש”ח לאדם בחדר זוגי )עד 4 תשלומים(.

כפר גלעדי - 5-7.6.2016, ראשון-שלישי )3 ימים, 2 לילות(. מלון: כפר גלעדי. 
נופש פעיל עם טיולים בכל יום. 

* פרטים סופיים ניתן לקבל
במזכירות ובדף הפייסבוק

של מתנ”ס דן
* כל הטיולים והנופשונים

מותנים ב- 45 נרשמים לפחות.
* ייתכנו שינויים.



אירועים / חוגים / פעילויות / הצגות / טיולים יומיים / נופשונים

מאי - יולי 2016

רשת המתנ”סים  - מרכז קהילתי קריית ביאליק 

מתנ"ס דן -  טל’: 8766112


מועדון ההרצאה השבועית )ימי שני, בשעה 11:15(

2.5     כולנו נרגעים. מרצה: כרמית קגן
9.5     לאחר יום השואה ולקראת יום הזיכרון לחללי צה”ל. מרצה: יצחק גלר

16.5    הצבע בטבע. מרצה: רוני בנימין
23.5    מקשיבים לגופינו וארבעת האלמנטים: אוויר, אש, מים ואדמה.

         מרצה: איילת דרייב
30.5    מפגש סיכום: סדנת תשעת הטיפוסים של האדם. מנחה: מירה שחר.

31.5  יום שלישי, 19:00 בערב: הצדעה לזמר העברי.
         ערב זמר עם אבי גבאי. מנחה: יהודית רואש.

6.6     שופינג: קניותנו בהשפעת רגשות ופרסום. מרצה: אסתי פרויקט
13.6   מוח שלו, מוח שלה, מוח שלנו. מרצה: ציפי קגן

20.6 הרצאה מוסיקלית: מנגינות וסיפורים מכאן ומהעולם.
        מנחה: גיל נאור

27.6   “תמיד אישה” – הכל אודות פנינה רוזנבלום. מרצה: גילה סטולרו

4.7     חוכמת הקבלה – מהי? מרצה: יצחק גלר
11.7   עת לשמוח ועת לעתיד טוב ושמח! מרצה: ציפי קגן

18.7   איך להתגבר על כעסים. מרצה: דליה סגל
25.7   בואו ניזכר בלהקת אבבא – ABBA.  מנחה: גילה סטולרו
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טיולים יומיים )אחת לחודש בימי שלישי(

17.5 בעקבות הנשים הגדולות של תל אביב הקטנה 
או:    5 קילומטר מעזריאלי ובני ברק: גן עדן של ניגודים, מורכבות

        וזרמים אנושים.
21.6 “דיאלוג בחשיכה”, גני סיפור ועוד - חולון, בת-ים

19.7 מסיבת סיום שנת פעילות: יום פעיל ושמח באחד המלונות
        הכולל: הפעלה, בריכה, תצוגת אופנה, אמן אורח, אוכל וכיבוד.





Клуб “ Ган Мирьям”
ул. Керен ха-Йесод  59, Телефон: 054-9450204 ,04-8782301 

Заведующим клубом: Ефим Хаят 
В клубе проводятся следующие мероприятия
� Шахматный кружок: пятница 12:00-13:30, исход субботы 19:00-21:00
� Курс иврита: воскресенье 9:00-12:00
� Кружок рисования: воскресенье, понедельник 16:00-19:00,
   пятница 14:00-16:00.
� Народный театр комедии “Маски”: вторник, четверг 17:00-19:00
� Оздоровительный курс Альфа-здоровье: среда 9:00-11:00
� Kлуб ветеранов-Героев Великой Отечественной войны: пятница 10:00-11:30
� Хор “Шир а-Ширим”: среда 16:30-19:00

Культурные клубы Отдела Абсорбции - Телефон: 04-8730882

Клуб “Кафе Британия” (Бренер)
ул. Бренер 5, Телефон: 04-8777196       Заведующая клубом: Илана Фадида

В клубе проводятся следующие мероприятия
� Кружок оздоровительной гимнастики: понедельник, вторник  8:15-9:00,
   четверг 9:00 -9:45.
� Кружок рукоделия и ремесла “Умелые руки”: воскресенье 15:00 -17:00.
� Kомпьютерный  кружок: воскресенье 18:00-20:00.
� Клуб ветеранов  - Героев Великой Отечественной войны:
   понедельник 17:00 - 18:00, четверг 16:00 -17:00.
� Уроки Торы: вторник 16:45 – 18:00.
� Уроки иврита: четверг 9:00-12:00.
� Оздоровительный курс Альфа-здоровье: понедельник 9:00-11:00,
   четверг 17:00-18:00.
� Хор “Шир а-Ширим”: вторник 10:00-11:30.
� Кружок политинформации: понедельник 11:00-12:00.
� Клуб “Муашар”: воскресенье, вторник, среда 9:00-14:00.
� Социальные мероприятия для переживших Холокост, включающие в себя
 беседы, лекции и легкий завтрак:   воскресенье, четверг 9:00-12:00 

מועדוני עולים - מחלקת קליטה - טל: 04-8730882  



El moadon de pensionados
sud Americanossito
en la calle A-Palmah 51 
La responsable es: la senora Esther Elbaum 
Tel : 050-7446149 , 04-8747815 

Y se realizan actividades
Juegos de mesa como ser
Borako, Rummy, Truco:
Yoga:     
Ensenanza de hebro:     
Programa dibujo:

lunes, miercoles 16:00 -20:00
martes 16:30 – 17:30
domingo 16:00 -17:00
jueves 16:30-17:30

למידע נוסף לגבי מופעי תרבות, סיורים ופעולות אחרות לרווחת העולה
נא לפנות למחלקת הקליטה. טלפון : 04-8730882, 04-8782300

Для дополнительной информации по поводу концертов, экскурсий, культурных 
мероприятий обращаться по телефону: 04-8730882 .    E-mail : vikin@qbialik.org.il



עמותה למען הקשיש בקריית ביאליק
שירותי סיעוד ורווחה ללא מטרות רווח

א.ש.ק קיימת משנת 1979 ונותני שירות ועזרה לתושבי קריית ביאליק.
אם הגעתם לגיל הפנסיה ואתם זקוקים לעזרה בנושא

טיפול אישי ומעורבות חברתית, צרו עמנו קשר 
אחד מעובדינו המקצועיים יבוא לעזרתכם.

עמותת א.ש.ק. מתמחה במתן פתרונות בעת אירוע משברי
ומציעה סיוע ומתן שירות מטפלים/ות בית ללא תשלום

לפני קבלת זכאות מביטוח לאומי.

מרכזי יום
המופעלים על ידי צוות רב מקצועי הנותן תמיכה נפשית

וחברתית למטופל ולמשפחתו. המרכזים פועלים 5 ימים בשבוע
בין השעות 7:30-13:30 ומטפלים ב-200 קשישים.

מרכז יום “גאולים”   רח’ קק”ל 75, טל’ 04-8490148
� במרכז נהנים גימלאי הקריות ממערכת חוגים עשירה ומגוונת.

� ארוחות בוקר וצהרים עשירות.

� הסעות מהבית ובחזרה, כולל סידור מיוחד לאלה הזקוקים להסעות עם כסא גלגלים.

מרכז יום “בית ירקוני”   רח’ אפרים 13, טל’ 04-8715014
מיועד לחולי אלצהייצר ומחלות דמנציה אחרות, קשישים לאחר אירוע מוחי וחולי 

פרקינסון. בית חם, המופעל על ידי צוות רב מקצועי מיומן, מגוון פעילויות המותאמות 
לצרכי מבקרי המרכז.

קהילה תומכת   זהבה אם הקהילה, טל’ 052-5054476
   לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67

� שרותי רפואה 24 שעות ביממה על ידי לחצן מצוקה.

� שרותי אם הקהילה הנמצאת בקשר קבוע וכתובת מיידית ראשונה לסיוע: בתיקונים,

    מצבי חירום וצרכים כלכליים.
� ייעוץ ועזרה של עו”ס הנושאים שונים.

� פעילות חברתית מגוונת.

השתתפות בפרוייקט כרוכה בתשלום חודשי עפ”י קריטריונים של משרד הרווחה.

מועדון בריאות וכושר   ייחודי בקריית ביאליק
אימון מחזורי בעזרת מכשירים פניאומטיים חדישים )בלחץ אויר( המחזקים את השרירים 
בכל חלקי הגוף. הדרכה על ידי מאמנת אישית צמודה לאורך שעה בקבוצות קטנות )10 
משתתפים(. בואו להתרשם בשיעור ניסיון במרכז הכושר במחירים נוחים, ללא התחייבות.

ניצן 050-6543654  �  צמרת 054-2490660  �  משרדי א.ש.ק 04-8704145

להיות חלק מהקהילה!

מאפשרים לכם להמצא בחברה
מגוונת ותומכת



דברים טובים לגימלאים
קריית ביאליק

בית יד לבנים, רח' אפרים 28 קריית ביאליק
טל' 04-8707230 שלוחה 2

שעות פעילות:
ימים א’ וג’ 08.00-13.00 ומ-16.00-18.30

ימים ב’ וה’ 08.00-14.00
יום ד’ 08.00-13.30

הנהלת המועדון:
קרני בלס - מנהלת אגף גיוס משאבים קשרי חוץ וארועים

חוה פישר - סגנית מנהלת אגף גיוס משאבים קשרי חוץ וארועים
רחל אמיר - מנהלת סל תרבות
ברכה פורמן - רכזת מועדון
חנן שטיינברג - רכז טיולים

צוות מתנדבים

dvarim.tovim.lagimlaim@gmail.com

בקרוב ייפתח סניף של 

המועדון בצור שלום, 

במתחם המתנ”ס

בספריה הרוסית


