
"חבר אקים"הטבות כרטיס 

אתרכתובתטלפוןהטבהשם האתר

בהצגת כרטיס ,  הנחה מהמחיר המלא לאדם עם המוגבלות שכלית ובני המשפחה10%באולינג ריפליי

"חבר אקים"

, 10אופנהיימר ' רח, פארק המדע08-9314660

 רחובותP1קומה 

www.replayb.co.il

" חבר אקים"עד חמישה כרטיסים בהצגת כרטיס בית חלומותיי

,  70₪במקום  ₪ 55ילד מגיל שנה * 

 42₪במקום  ₪ 30 13מבוגר מגיל * 

www.dreamland.co.ilקיבוץ גבעת ברנר08-9443331

www.nirtours.co.ilנ עמק בית שאן"ניר דוד ד 04-6488060לאדם עם מוגבלות שכלית ₪ 30עלות כרטיס גן גורו

באמצעות כרטיס , לקבלת ההטבה יש לפנות לדור אלון לקבלת כרטיס תידלוק ספידומטדור אלון

לא ניתן לקבל הטבות בתחנות הדלק רק באמצעות כרטיס תידלוק " חבר אקים"

.ספידומט

טופס הצטרפות, פירוט הטבות: ב"מצ

1-800-303-301

1 שלוחה 09-9618555

   www.doralon.co.ilפירוט תחנות

-054: להזמנות"חבר אקים"בהצגת כרטיס ,  הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית20%החווה של חווה

6567025 ,

08-8593876: טלפון

76817www.havafarm.co.ilקיבוץ חפץ חיים 

מרכז , הבניין האולימפי, 6שטרית  03-7955900  הנחה הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית20%החוויה האולימפית

פארק /גני יהושע, הספורט הלאומי

תל אביב, הירקון

www.olympic-experience.co.il

www.havat-hatukim.co.ilמושב כפר הס09-7961773/1957"חבר אקים"כניסה ללא עלות לאדם עם מוגבלות שכלית בהצגת כרטיס חוות התוכים

" חבר אקים"עד חמישה כרטיסים בהצגת כרטיס חמי געש

 ₪ 77במקום  ₪ 55' ה-'כניסה למרחצאות ושימוש במתקני הספא בימים א* 

 87₪במקום  ₪ 65כניסה למרחצאות ושימוש במתקני הספא בכל ימות השבוע * 

 110' ו- 'ערב בשרית בימים א/צהרים.א+כניסה למרחצאות ושימוש במתקני הספא * 

 115₪במקום ₪ 

www.hameigaash.co.ilקיבוץ געש 09-9529404

 הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית10%חמי יואב

08-6721150

 35חמי יואב נמצאת סמוך לכביש 

בין אשקלון לקריית גת

www.hamei-yoav.co.il

 6311סיסמא  ,havarotשם משתמש ,  הנחה ברכישת כרטיס באתר200030%ימית 

הכרטיסים יחכו לכם בעמדות הכרטוס בכניסה לפארק 

משיכת הכרטיסים תתאפשר באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה !!! חשוב

!!!בלבד

http://www.yamit2000.co.il/goaway.php?r=30%%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94-%20%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%9E%D7%90%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%91קרית שרת חולון1700-50-60-60

ים ספינות הזכוכית -ישראל

האילתיות

יש לתאם ". חבר אקים" ממחיר מבוגר עבור שייט של שעתיים בהצגת כרטיס 1+1

ביקור מראש 

  www.israel-yam.co.ilאילת08-6375528

 הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית ולמלווה בהצגת כרטיס חבר אקים41%לונה גראד

04-8221000

,  נוה שאנן54שמחה גולן , קניון

חיפה

http://www.lunagrand.co.il/

www.madatech.org.iחיפה, 25שמריהו לוין 04-8614444 הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית ומלווה בהצגת כרטיס חבר אקים50%מדעתק

-תל, רמת אביב, 2חיים לבנון ' רח03-6415244 "חבר אקים" הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית בהצגת כרטיס 50%י תל אביב"מוזיאון א

69975אביב 

www.eretzmuseum.org.il

www.rubinmuseum.org.il תל אביב14ביאליק 03-5255961 הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית15%מוזיאון בית ראובן

חובה לתאם כל ביקור מראש במרכז -  הנחה למגוון מסלולים ופעילויות 20%-10%מוזיאון הילדים חולון

"חבר אקים"אין צורך בהצגת כרטיס , 6000ההזמנות ולציין קוד הטבה 

פארק , מפרץ שלמה' רח1599-585858

.חולון, פרס

www.childrensmuseum.org.il



אתרכתובתטלפוןהטבהשם האתר

www.shakedtavor.co.ilכפר תבור, ל"שדרות קק, חוות היין04-6772111 הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית10%מוזיאון השעוה

www.islamicart.co.ilירושלים, 2הפלמח ' רח02-5661291 במחיר מלא1מותנה ברכישת כרטיס . כרטיס חינם למציג כרטיס אקים ולנלווהמוזיאון לאומנות האיסלם

, תל אביב, נווה צדק, 21רוקח ' רח 03-5103346לאדם עם מוגבלות שכלית ולמלווה ₪ 12עלות כרטיס מוזיאון נחום גוטמן

65148

www.gutmanmuseum.co.il

שוכן בלב ליבו של עמק איילון 1-700-559-559"חבר אקים" כרטיסים בהצגת כרטיס 5 הנחה עד 25%מיני ישראל

באמצע הדרך בין תל אביב 

לירושלים ובסמוך למנזר לטרון 

.ואתר יד לשיריון

www.minisrael.co.il

http://www.psychometry.co.ilרחובות ,234הרצל ' רח1800-750-760 הנחה למבוגר בהצגת כרטיס חבר אקים35% הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית ו25%מכון ויצמן למדע

הנחה על טיפולים ואקסטרות במזון ומשקאות למשפחה 10%+כניסה חינם לספא אילת- מלון קיסר פרימייר

המציגה כרטיס אקים

www.caesarhotels.co.ilאילת, חוף הצפוני08-6305515

www.joealon.org.ilו אלון ליד קיבוץ להב`מרכז ג08-9913322 למלווה10% הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית ו 20%ו אלון'מרכז ג

www.cityofdavid.org.ilירושלים, כפר השילוח02-6268700מלווה+כניסה ללא עלות לאדם עם מוגבלות שכלית עיר דוד

בכניסה לישוב כפר , יער בן שמן08-9285888 הנחה לאדם עם מוגבלות שכלית20%פארק הקופים

.דניאל

www.park.monkeypark.co.il

/http://www.nachshonit.co.ilקיבוץ נחשונים03-9386444"חבר אקים" כרטיסים בהצגת כרטיס 5עד ,  הנחה50%פארק נחשונית

מלווה וילד עם מוגבלות שכלית מעל , 14 הנחה לילד עם מוגבלות שכלית עד גיל 50%קיפצובה

 הכניסה חינם14גיל 

/90870http://www.kiftzuba.co.ilהרי יהודה . נ.ד, קיבוץ צובה02-5347952

www.astralhotels.co.ilאילת09-9560028 הנחה על המחיר התקף לאותו יום למשפחה המציגה כרטיס אקים15%רשת מלונות אסטרל

www.cafe-hillel.co.ilסניפים ברחבי הארץ02-6735530"חבר אקים"בהצגת כרטיס ,  הנחה לא כולל כפל מבצעים והנחות10%רשת קפה הילל

בהצגת כרטיס אקים.  הנחה אדם עם מוגבלות שכלית ולמבוגר20%שביל התפוזים

507364540

בין חדרה לגן , 65כביש , חדרה

שמואל

http://www.shvil-hatapuzim.com/

,   ליווי,תכנון, ייעוץ- חברת נגיש 

וביצוע עבודות לשיפוץ והתאמת 

.לאנשים עם צרכים מיוחדים

התקנת מעלון וקלנועיות , התאמת בית,  הנחה בשיפוץ3% 

 הנחה ברכישת ציוד ואביזרים5%

072-2555577 http://www.nagish.co.il/

תלוי בהפעלה של אותה  ₪ 45או  ₪ 65 שים לפי 15 שנים עד 1.5כרטיס לילד מגיל חוויה חקלאית

הורה אחד חינם. עונה 

/http://www.havaya-haklait.co.ilמשק ארקין מזכרת בתיה072-2500692

כפר , ל"שדרות קק, חוות היין04-6772111 הנחה למבוגר25% לילד ו 22%מוזיאון המרציפן

15241מיקוד , 417ד .ת, תבור

http://www.shakedtavor.co.il/

. ההנחה תינתן על מחיר המבצע, אם מופיע באתר מחיר מבצע. 20%הנחה של פרחי רוטשילד

המשלוח חינם בכל רחבי הארץ

1-700-550-440.www.rotchildsflowers.co.il 

http://www.nagish.co.il/
http://www.havaya-haklait.co.il/
http://www.rotchildsflowers.co.il/

