ד'תמוזתשע"ז 
28יוני 2017


אטרקציות לחודשי הקיץ
הזמנה לחזרה הגנרלית של משחקי המכביה (ללא עלות)


עובדיהארגוןובנימשפחותיהםמוזמניםלהשתתףבחזרההגנרליתשלטקספתיחתמשחקי
המכביה,2017אירועהספורטהיהודיהגדולביותרבעולם,שהסוכנותהיהודיתהיאאחת
מנותנותהחסותשלו. 
האירועייערךביום שלישי ,4.7.17 ,באצטדיון טדי בירושלים .


לוחותזמנים :
18:00פתיחתשערים 
20:00תחילתחזרה 
21:00תחילתמופע 

החזרהגנרליתתכלולאתכלמהלךטקסהפתיחה,למעטמצעדהמשלחות .
מנחיהטקס:נועהתשבי,מירינבוומייקלהרפז.משתתפים:אברהםטל,מרינהמקסימיליאן,
ליאורנרקיסוספירסבן(זוכתהעונההאחרונהשלתכניתהמוזיקה".)"The Voice 

*הערה:אופיהאירועמתאיםלילדיםגיל8ומעלה .

חלוקת כרטיסים במשרדי ארגון העובדים בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים ,בכל ימות
השבוע .10:00-14:00

לבקשתההפקה:לקיחתכרטיסיםמהווההתחייבותלהגיעלאירוע.באםאינכםבטוחיםכי
תצליחולהגיע,אנאאלתיקחוכרטיסיםרק"כדילשמוראתהאופציה",עלמנתלאפשרלאחרים
שרוציםלהגיע,להשתתףבאירוע.*כמותהכרטיסיםמוגבלת .

דרום


באר אברהם בבאר שבע-עלגדתנחלבארשבע,בשעריהעירהעתיקה, 
שוכןאתרמורשתחדשני,המגוללאתסיפורוהמקראישלאברהםאבינו, 
במסגרתומיצגויזואלימרשים,חוויהאורקוליתועוד.. 
מחירוןמיוחדלעובדיהסוכנותהיהודיתוההסתדרותהציונית 
(בהצגתתעודתעובדבלבד) :
מחירלילד(גילאים)5-18–16₪(עדגיל5ללאעלות) .
מחירמבוגר–22 .₪

פרטיםנוספיםוהזמנות:,08-6234613שלוחה.1 



מתחם הקטר  70414בעיר העתיקה בבאר שבע -חוויהמרתקתברוח 
היסטוריתלכלהמשפחה.מינימוזיאוןאינטראקטיבי,קרנותאותנטיים,סדנאות 
יצירהלילדים,גלריה,סיוריםמודרכיםועוד ..
מחירוןמיוחדלעובדיהסוכנותהיהודיתוההסתדרותהציונית(בהצגתתעודת 
עובדבלבד) :
מחירלילד(גילאים)5-18–16₪(עדגיל5ללאעלות) .
מחירמבוגר–22 .₪

פרטיםנוספיםוהזמנות:,08-6234613שלוחה.2 



ביקור חוויתי בחווה החקלאית בקריית גת -כפרביתאישראל 
מזמיןאתכםלחוויהאותנטיתייחודיתלקיץלכלהמשפחה,ברוחקהילת 
יוצאיאתיופיה,הכוללתסיור,סדנאותחווייתיות,בנייתביתבוץ,אפיית 
פיתות,כיבודביתיועוד,ברוחיהודיאתיופיה.
הפעילותבכפרמתקיימתבחודשיולי,בכלשלישיביןהשעות .16:00-19:00
עלותלאדם:30 .₪
עלותלכלהמשפחה7נפשותומעלה(מקרבהראשונה)–180 .₪

לפרטיםוהזמנות:.054-7530226 


ביקור חוויתי בנתיב לשלום /נתיב העשרה " -נתיבלשלום", 
עלחומתהגבולהמפרידהביןישראללעזה,יוצריםפסיפסמשותף 
למעןתקווה,אהבהושמחהביןבניאדם.המבקריםיחשפולהרצאה 
מעניינתעלהמקוםוייקחוחלקפעילביצירתקירהשלום.כלמשתתף 
כותבמשאלהאישיתעלגביאבןצבעוניתקרמית,שתודבקעל 
חומתהביטחון .
מחיר:300₪(עד15איש) .
מעל15איש-תוספתשל20₪למשתתף.*שימולב,ניתןלהגיעבכלהרכב: 
זוג,שלושה,חמישה,עשרה,כאשרהסכוםעבורכולםהוא300₪(עד15איש) .


להזמנות:צמרתזמיר–052-5971678*ישלתאםהגעהמראש .



טיול אופנים עירוני /פארק סיירת שקד באופקים  -סיוראופניים 
חוויתיבכלהמשפחה,העוברבתחנותהמספרותאתהיסטורייתהעירוהמקום.
משךהפעילות–3שעות 
עלות50₪לאופניים(מינימום4רוכבים) 

להזמנות:איציקקריספל:054-5370088 




פארק קרסו למדע בבאר שבע  -פארקקרסולמדעבבארשבע,מציעחוויה 
מדעיתייחודיתללמידתהעקרונותהמדעיים,שבבסיסתופעותאותןאנומקבלים 
כמובנותמאליהן;והכלבאמצעותמשחקוהתנסותבמבניםהשוניםשבפארק. 
בפארקתערוכותאינטראקטיביותהעוסקותבנושאימדעשונים:אורוחושהראיה ,
תקשורת,גנטיקהועוד,תערוכותגלריהמרתקות:שדרתזוכיפרסינובל,מדענים 
עלשטרותכסףועוד. 
פעילותהקיץתהאצוננתבמיוחד:איךמכיניםגלידות,גלידהמדעיתהכוללתשימוש 
בחנקןנוזלי,חידון"המרוץלגלידה"ועוד. 
עלות–45₪לאדם .

להזמנות: .08-6252600





חמי יואב –60₪לאדם 

רכישתכרטיסים :בדרום-באמצעותהזמנהטלפוניתדרךשירליעמר, 
נציגתארגוןהעובדים:08-6295502/.052-8991992
בירושלים-במשרדיארגוןהעובדים,בכלימותהשבוע,מלבדיוםג', 
ביןהשעות.10:00-14:00 




מרכז



ספארי–40₪לכרטיס 






 



לונה פארק  /לונה גל–70₪לכרטיס 
 









ימית 2000–65₪לכרטיס 






 
מימדיון–65₪לכרטיס 









מכירת כרטיסים:
בכל ימות השבוע ,מלבד יום ג' ,בין השעות  ,10:00-14:00במשרדי ארגון העובדים בירושלים.



צפון


דרך החלב /מושב בית הלל
מסעמרתקלאורךתחנותחייהשלהפרהברפת,סודייצורהחלב,האכלהוהזנתהפרותברפת,התנסות
מרגשתבהגמעתעגליםועגלותמבקבוקים,שוקוטריטריוטעיםטעים,גבינותבוטיקושמןזיתאורגני.
בואולפגושעגליםחמודיםועגלותששוקלותחמישיםקילו,פרותענקיותששוקלותכמעטטון!ללטף,
להאכיל,ללמודולהתנסותבעבודתרפתאמתית.

משךהפעילות:הסיוריםברפתקורלנדראורכיםכשעהוכולליםהתנסותבחליבה,הגמעתעגליםועגלות
מבקבוקים,שוקוטרי,וטעימהשלגבינותושמןזית .

מתאיםלכלהגילאים.שעותפעילות: .9:00-19:00
מחיר:24₪(ישלהזדהותכעובדיהסוכנותהיהודית/ההסתדרותהציונית) .

להזמנות:עומר–052-8316624 

קייקי כפר בלום  -אתר הקייקים כבר בלום ובית הלל 


אתרקייקיכפרבלוםהנואתרהשייטהגדולוהוותיקביותר.בשנת1986ומראשונימשיטי
הקייקיםבצפון,בחצבאניובירדן.
האתרמסודרומזמין,ובומדשאותמוריקותהפרוסותלאורךרחביהאתר. 
ניתןלהתרענןולנוחביןפעילותלפעילות,לאכולבשולחנותהפרוסיםברחביהאתרובכריהדשא
הנעימיםולשלבפעילויותגיבוש .

האתריםבביתהללובכפרבלוםכולליםמבנהשירותיםומקלחותחמותברמהגבוההמאד,כמו
גםאזוריפיקניקלאורחים,ללאתשלום.שירותיהסעותבאוטובוסיםממוזגיםעומדיםלטובת
המשייטים.חניהגדולהומסודרתואתרנגיש,מסודרובמיקוםמצוין .

30%הנחהלעובדיהסוכנותהיהודיתוההסתדרותהציוניתבהצגתכרטיסעובד .
שייטבנהרבמסלולרגיל-68₪לאדם .
שייטבזרמים(המסלולהארוךביותרבגליל)-90₪לאדם .
מסלולאתגרי:קירטיפוס,אומגהלמים,גשריחבליםוחץוקשת-68₪לאדם .

טלפון:,1-700-50-66-11 .04-6902616








ירושלים


גן החיות התנ"כי –30₪לכרטיס 





















קיפצובה–35₪לכרטיס 

לילות אפריקה בגן הבוטני בירושלים 
לגלותאתאוצרותאפריקה:סיפוריהשבטים, 
חוויותמאתגרותוכיפיות,משימותהדורשות 
תעוזה,חכמהויצירתיות,הכרותעםהטבע 
שלהיבשתועוד.. 
כרטיסיחיד:30 ₪
כרטיסמשפחתי(זוג+:)3130ש"ח 


מכירת כרטיסים:
בכל ימות השבוע ,מלבד יום ג' ,בין השעות  ,10:00-14:00במשרדי ארגון העובדים בירושלים.




בריכות

(בחודשים יולי-אוגוסט בלבד)

בריכת ירושלים
מחירילדביוםחול–25 .₪
מחירילדבשבת–30 .₪
מחירמבוגרביוםחול–35 .₪
מחירמבוגרבשבת–40 .₪
מעלה החמישה
מחירילדומבוגרביוםחול–20 .₪
מחירילדומבוגרבשבת–30 .₪
בריכת יער ירושלים  -מרכז ציפורי
מחירילדומבוגרביוםחול–20 .₪
מחירילדומבוגרבשבת–30 .₪
*בימים:שני,חמישי,שישיושבת,ביןהשעות :

-09:00-18:00מעורב(נשיםוגברים) .
לנשיםבלבד,בימים:ראשון,שלישיורביעי ,
ביןהשעות .13:30-18:00

בריכת שורש
מחירילדביוםחול(א'-ה')–25 .₪
מחירילדבשישישבת–35 .₪
מחירמבוגרביוםחול(א'-ה')–35 .₪
מחירמבוגרבשישישבת–45 .₪

* מכירת הכרטיסים לבריכות תחל ביום חמישי ,6/7/17 ,במשרדי ארגון העובדים בירושלים,
בכל ימות השבוע ,מלבד יום ג' ,בין השעות .10:00-14:00

