




גמלאים יקרים,

גמלאים יקרים,
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה , 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

קפה לואיז
קריון קריית ביאליק
)במתחם סטימצקי(

12% הנחה

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

חומוס גלעד
ויצמן 24חומוסיה ישראלית

10% הנחה
על חומוס, פול 

ופלאפל
053-2779597

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%04-6229904 הנחהקרן היסוד 64בית התבלין

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

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

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

* ההטבות המפורסמות הינן על אחריות בתי העסק בלבד
  ולמועדון אין כל אחריות.

* כנגד הצגת כרטיס חבר מועדון.



מועדון ההטבות לגמלאי קריית ביאליק

* ההטבות המפורסמות הינן על אחריות בתי העסק בלבד
  ולמועדון אין כל אחריות.

* כנגד הצגת כרטיס חבר מועדון.

טלפוןהנחהכתובתשם העסק

10%054-5244222 הנחהרח’ זינגר MEDIFOOT2 אורטופדיה

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

rodenstock מולטיפוקל
04-8734477

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

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

מוטי בן שושן
רפלקוסולוג מוסמך,

מעסה
10% הנחההרקפות 4

050-5871233בהצגת כרטיס

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

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



טלפוןהנחהכתובתשם העסק

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

השקדים 4מכבסת לאה
10% הנחה על כביסה

5% הנחה
על ניקוי יבש

04-8772123

5%052-4445225 הנחהקרן היסוד 70ניסו שיווק

קרן 74מובייל סולושנס
10% הנחה על התיקונים 

בבית ובמשרד
פגישת יעוץ חינם

04-8405008

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

מועדון ההטבות לגמלאי קריית ביאליק



משרד הרווחה
והשירותים החברתיים



ירושלים לובשת חג
שמחת תורה 21-24.10.2016

טיול שמחת תורה ייחודי בין הפינות הקסומות והנסתרות
בשירה וסיפורים מהווי העיר הקדושה בימי הרגלים.

במלון יערים, המוקף וטובל בקסמיו של הטבע. האירוח במלון הוא מסע קסום אל 
מחוזות רחוקים של ארץ ישראל היפה, שהתום והטוהר לא משו ממנה. שילוב מעודן בין 
עבר להווה, שירות מוקפד ועיצוב שמחבר בין אדם לטבע ובין גוף לנפש מספקים חוויה 
היסטורית ושורשית שמשרה שלווה ומעוררת געגועים אל ארץ ישראל הישנה והטובה.

תכנית כוללת: “כולם היו בנאי חוץ מסרמלו” עם דביר סרמלו
פרוזדור ירושלים בחבל עדולם, מנזר אבו גוש

סוכה לנצח - סיור מיוחד לחג סוכות בעיר
ביקור מיוחד במוזיאון האיסלם, תערוכת השעונים

מוזיאון ידידי ישראל - המוזיאון החדש והמרשים של נוצרים אוהבי ישראל
”שישו ושימחו“ - הקפות שמחת תורה וביקור בבית כנסת

מחיר לאדם בחדר זוגי 1,775 ₪

מחיר לילד בחדר הורים
מחיר מבוגר שלישי בחדר

מחיר ליחיד

₪ 1,100
₪ 1,700
₪ 2,880

� אירוח 3 לילות על בסיס חצי פנסיון + ארוחת צהרים וקפה ועוגה.  � אוטובוס צמוד

� הדרכה ע”י מדריכים מומחים לפי תוכנית  � כניסות לאתרים ומופעים כמופיע בתוכנית

� טעימות והפתעות במהלך הטיול.

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



יום כיף בחמי טבריה
7.12.2016

מלון דניאל ים המלח
11-15.12.2016

� אוטובוס הלוך ושוב מבית יד לבנים �  כולל כניסה למרחצאות וארוחת צהריים

� על בסיס חצי פנסיון �  ארוחת צהריים ביום ההגעה � אוטובוס הלוך ושוב

מחיר לגמלאי בעל זכאות 2 עמותות לשנת 2016 - 220 ₪  

מחיר בן/בת זוג 1,420 ₪  

כל גימלאי רשאי לרכוש עד 4 כרטיסים
בהתאם לכמות הניצול ההטבות החודשית

לפרטים נא לפנות לוועד הגמלאים לברכה פורמן 04-8707230
ט.ל.ח

עלות: 49 ₪  לחברי עמותת שלך לגמלאי



ים המלח מלונות ישרוטל ים המלח / ישרוטל גנים
11-14.12.2016

מחיר לאדם בחדר זוגי 1,600 ₪

מחיר לאדם בחדר זוגי 1,810 ₪

מבוגר שלישי בחדר
יחיד בחדר

ישרוטל גנים

ישרוטל ים המלח
מבוגר שלישי בחדר

יחיד בחדר

₪ 1,450
₪ 2,500

₪ 1,640
₪ 2,890

� אירוח 3 לילות על בסיס חצי פנסיון �  צהרים בהגעה �  פעם קפה ועוגה �  אוטובוס הלוך ושוב �  

כניסה לכל הופעות הפסטיבל �  טיול בדרך �  כניסה לספא
כל הפרטים במשרד מועדון דברים טובים לגמלאים בהתאם לתנאי החברה המבצעת.

ט.ל.ח

11.12.2016: ביקור בחוות פיליפ: חווה חקלאית בנגב הצפוני.
מפגש אישי עם מוני מושונוב: סיפורים אישיים על תחנות בתיאטרון, בבידור, 

בטלוויזיה ובקולנוע
12.12.2016: מאחורי המסך עם משה בקר: מופע מצחיק ושנון, מלא קסם הלוקח 
אותנו מאחורי הקלעים של סיפורי הזוגיות, הקריירה, ההצלחות, כישלונות ועולם הזמר. 

בכלל.
“מופע מחווה לדיוות הגדולות“ עם גלית גיאת: מופע אנרגטי ורווי אהבה לדיוות 
הגדולות בזמר העברי והעולמי. שושנה דאמרי, יפה ירקוני, אסתר עופרים, מרסדס 

סוסה, ברברה סטרייסנד, אום כולתום ועוד...
13.12.2016:  “על עברית וגששית“ - הצדעה לענקי התרבות הישראלית: 

שלישיית “הגשש החיוור”, סיפורה של השלישייה הראשונה של עולם הבידור, כשלצידם 
שייקה אופיר, יוסי בנאי, ניסים אלוני, אפרים קישון, דן בן אמוץ ואחרים, שתרמו מילים, 
ביטויים וקללות חדשים ללשון הקודש המתפתחת. מרצה בליווי קטעי סרטים: הבמאי 

אלון גור אריה.
מופע חגיגי “ליבלבו אגס וגם תפוח“ - הזמר הרוסי העממי במיטבו .

במופע עשיר ומרגש. שירי הצבא האדום ושירי תנועות הנוער ודור הפלמ“ח, שהטביעו
את חותמם על הזמר העברי, בין השירים, הוצ‘י צ‘ורניה, נעורי זהב, תכול המטפחת .

14.12.2016: ארוחת בוקר 11:00 - פינוי חדרים ונסיעה חזרה.



אילת 15-18.1.2017
מחיר לאדם בחדר זוגי 1,536 ₪

מחיר לאדם בחדר זוגי 1,400 ₪

מבוגר שלישי בחדר
יחיד בחדר

תוספת לטיסה חזור לחיפה כולל פיזור 288 ₪

מלון ספורט / הכל כלול

מלון המלך שלמה / חצי פנסיון

יחיד בחדר

₪ 1,353
₪ 2,270

₪ 2,120

�  האירועים יתקיימו במלון רויאל ביץ’ �  בנוסף יתקיימו במלון פעילויות וסדנאות נוספות – צעידת 

בוקר/ יוגה/ פילאטיס/ ריקודי עם ועוד
כל הפרטים במשרד מועדון דברים טובים לגמלאים בהתאם לתנאי החברה המבצעת.

ט.ל.ח

15.1.2017: טיול בדרך, הגעה למלון, קבלת פנים כולל כיבוד.
הרצאתו של עומרי אסנהיים - עיתונאי וכתב חוקר )’עובדה’(.

‘דטנר על הגג’ – מופע בידור מוסיקלי.

16.1.2017: הרצאתו של רון בן ישי - עיתונאי, פרשן וכתב צבאי.
ארוחת צהריים - במלונות הכל כלול בלבד / קפה ועוגה )בכל המלונות(.

‘רק בישראל’ נורית הירש וחברים - מיטב השירים והסיפורים.
חנוך רוזן ‘מדבר בעד עצמו’ - אחד ויחיד במינו. מופע הבידור המושקע ביותר.
המופע זכה בפרס התיאטרון הישראלי. רוזן יוצא ונכנס לתוך המסכים ומשתלב 

בווירטואוזיות עם הדמויות המוקרנות. המופע יתקיים בתיאטרון ישרוטל.
בתוספת תשלום  56 ₪ / למזמינים מראש בלבד / מספר המקומות מוגבל !!!!

17.1.2017:  צופית גרנט במופע ‘דלתות מסתובבות’.
ארוחת צהריים / קפה ועוגה - במלונות הכל כלול בלבד / ארוחת ערב

ערב סיום - ‘פנטזיית קול החול’ - אילנה יהב ויותם כהן מארחים את שלמה גרוניך. 
מופע ייחודי בו דממת החול ועוצמת הקול יוצרים אווירת קסם וריגוש.

18.1.2017:  ארוחת בוקר, פינוי חדרים ונסיעה/טיסה חזרה.



עתיד במדבר סיור מרתק לדרום
19-21.2.2017

במלון אירוס המדבר. מלון בוטיק חברתי בירוחם, שקם משילוב של חזון ציוני וחברתי - 
כלכלי. חלק ניכר מרווחיו יושקעו בפיתוח החינוך, הכלכלה והקהילה המקומית.

באזור מספר אתרי טבע אשר מהווים מוקד משיכה למשפחות וחובבי טבע, ביניהם 
המכתש הגדול, שמורת האירוסים, פארק אגם ירוחם ועוד.

מלון אירוס המדבר הינו מפגש עם אוצרות תוכן ייחודיים ועשירים שהמקום מציע והינם 
חלק ממסע לעולם המדבר הנדיר, המופלא והמרוחק מהמולת הכרך הגדול האורבני.

מבוגר שלישי בחדרמחיר לאדם בחדר זוגי 1,220 ₪
יחיד בחדר

₪ 1,050
₪ 1,750

� שני לילות על בסיס חצי פנסיון  � ארוחות צהרים קלה בחוות צברי אורלי � ארוחת צהריים אצל 

המבשלות � כניסות לאתרים, פעילויות והרצאות לפי התוכנית � אוטובוס צמוד 3 ימים  � מדריך

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

תכנית היום הראשון: סיור בחוות צברי אורלי: ביקור במטע, הסבר על שיטות
הגידול של הזנים המיוחדים, ביקור בבית האריזה, טעימות מוצרי החווה וסברס מקולף.

ארוחה קלה בחווה.
סיור בין מכתש לאגם: סיור הכולל טבע, היסטוריה ותצפיות נוף באזור ירוחם.

מבוא לירוחם: שיחה עם ותיקי המקום.

תכנית היום השני: מדעים ורובוטיקה בירוחם: מפגש עם יוזמי מהפכת החינוך
ועם נציגי קבוצת הרובוטיקה.

סלימה: סיפורה של יזמית בכפר בדואי בלתי מוכר.
אירוח אצל המבשלות של ירוחם: ארוחה מרוקאית כיד המלך בבית אוטנטי.

תכנית היום השלישי: ביקור במרכז המבקרים טבע בנאות חובב
”המערה שבהר” - חוויה כפרית אותנטית - סיור ואירוח בכפר הציורי דריג’את.



קרנבל בטנריף
טיול בשילוב הקרנבל הססגוני של טנריף,

השני בגודלו בעולם
7 ימים / 6 לילות - יציאה: 26.2-4.3.2017

נבקר ב: טנריף, הר הגעש טיידה, סאן קריסטובל דה לה לגונה,
איקוד דה לוס וינוס - מסקה, פרמידות גווימאר - רוראל דה אנייה ובברצלונה

כולל אירועי קרנבלים: סנטה קרוז - תהלוכת הקרנבל הגדולה,
פוארטו דה לה קרוז - טקס קבורת הסרדין, ריצת גברים בנעלי עקב

� טיסה ומיסי נמל, 6 לילות במלון מרכזי ליד כל אירועי הקרנבל � חצי פנסיון )בופה(

� אוטובוס ממוזג ונוח לביצוע התכנית � טיולים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית 

הטיול � טיפים לנותני שירותים בחו”ל )למעט המדריך הישראלי( � מדריך ישראלי 
מקצועי ומנוסה.

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

המחיר לנוסע: 1,799 $





תכנית "אשכולות", מבית המועצה הציונית בישראל, מאפשרת לתת הרחבת אופקים 
וידע במסגרת סניפי המועצה הציונית.

תכנית "אשכולות" מבצעת פעילות יהודית-ציונית-קהילתית בכ-60 מוקדי פעילות 
עירוניים ברחבי הארץ, בהם עיריית קריית ביאליק. בין הפעילויות: מפגש העשרה, 

הרצאות לימודיות, ציון תאריכי מפתח בציונות, סיורים בארץ, השתתפות באירועים 
לאומיים ואזכרות ממלכתיות.

תכנית "אשכולות" לוקחת חלק חשוב במפעל ההסתדרות הציונית העולמית 
במסגרת פעילות המועצה הציונית בישראל.

בתכנית "אשכולות" לוקחים חלק פעיל אלפי מבוגרים מידי שנה, בשיתוף עם 
הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה, ארגונים לאומיים, עמותות ומרכזי מתנדבים.

12.12.2016
17:00-18:30

19.12.2016
17:00-18:30

27.3.17
משך הסיור כ-3 שעות

סיור

“העמק הוא חלום”
מרצה: עדי אלמלם הכהן

“ציונות בזוית ראיה אחרת”
היסטוריה של יהדות אתיופיה

מרצה: ראובן מששה

“חיפה בחזונות של הרצל”
עד כמה תואמת חיפה היום את חזונו של הרצל.

נסייר ברחובות שכונת הדר-הכרמל.
נחשוף פינות נסתרות וגלויות שקשורות לחזונו של 
הרצל כפי שבאו לידי ביטוי ב”אלטנוילנד” ולקשר 

שלהם לעיר הצפונית. היציאה מבית יד לבנים.

מששה ראובן
רכז המעוצה הציונית

קריית ביאליק







 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













אנגלית מדוברת למתחילים

תנ”ך קריאת פרשת שבוע בדרך יחודית ומרתקת

ברידג’ למתחילים 

חוג משחקי חשיבה

שעורי התעמלות

סדנא למודעות הגוף בליווי פעילות גופנית.

   יום ראשון בין השעות  10:00-11:00 בהדרכת חנה בר זוהר.

     יום רביעי אחת לשבועיים בין השעות  18.45-19.45
בהנחיית הרב דר’ איריס יניב.

הקורס יפתח ב 6.11.16  ויתקיים ביום ראשון בין השעות 10:00-12:00
   בהנחיית  אהרון חדש - מורה מוסמך מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג’.

  הקורס יפתח ב 9.11.16 ויתקיים ביום רביעי בין השעות 17.00-18.30
בהנחיית נאוה מורד.

  הקורס יפתח ב 9.11.16 ויתקיים ביום רביעי בין השעות 10.30-11.30
בהנחיית רינה רקדזון.

פעם בשבוע בימי רביעי משעה תשע בבוקר למשך שעה.
הפעילות תתחיל בחודש דצמבר 2016

בפיקוח נאוה מורד

אימון מוח באמצעות משחקי חשיבה לשיפור היכולת הקוגנטיבית
בתחומים שונים: זיכרון, קשב וריכוז, תפיסה מרחבית ופתרון בעיות.

פילאטיס, עיצוב, התעמלות לגיל השלישי, הפעלות עם כלי נגינה ומוסיקה.

חוגים
בית יד לבנים - רחוב אפרים 28 קריית ביאליק.



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

Заведующим клубом: Ефим Хаят 
В клубе проводятся следующие мероприятия
� Шахматный кружок;
� Курс иврита;
� Кружок рисования;
� Народный театр комедии “Маски”;
� Оздоровительный курс Альфа-здоровье;
� Kлуб ветеранов-Героев Великой Отечественной войны;

Культурные клубы Отдела Абсорбции

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

В клубе проводятся следующие мероприятия
� Кружок оздоровительной гимнастики;
� Кружок рукоделия и ремесла “Умелые руки”;
� Kомпьютерный  кружок;
� Клуб ветеранов  - Героев Великой Отечественной войны;
� Уроки иврита;
� Оздоровительный курс Альфа-здоровье;
� Хор “Шир а-Ширим”;
� Кружок политинформации;
� Клуб “Муашар”;
� Социальные мероприятия для переживших Холокост, включающие в себя
   беседы, лекции и легкий завтрак.

מועדוני עולים - מחלקת קליטה 

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



כנר וירטואוז סאניה קרויטור
Концерт Сани Кройтора

פסטיבל “מיטב המוזיקה 2016”

מזל היהודי
Еврейское счастье

ברוכים הבאים לקברט
Приглашаем в кабаре

אגדות מיערות וינה
Сказки Венского леса

 10.10.2016
בשעה 19:00

 15.11.2016
בשעה 19:00

 15.12.2016
בשעה 19:00

 31.10.2016
בשעה 19:00

הלב והמעיין מארחים את

שלמה גרוניך ודוד ד’אור
במופע של נגינה ושירה

יום חמישי 24.11.16 בשעה 20:30
במרכז הרב תכליתי ע”ש דני זק

עלות כרטיס 60 ₪ 



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 / טל’ נוסף: 04-8701035

פקס’ 04-8732147

שעות פעילות המועדון:
ימים א’ וג’ 08.00-13.00 / אחה”צ 16.00-18.30

ימים ב’ ד’ וה’ 08.00-13.00

הנהלה:
נאוה מורד - מנהלת בית יד לבנים

ברכה פורמן - רכזת מועדון “דברים טובים לגמלאים”, בית יד לבנים

מתנדבים:
חנן שטינברג

רחל המרשמידט
אילנה עמיעד

חנה רונן
רחל שביט
אורה כהן

dvarim.tovim.lagimlaim@gmail.com


