
מוזיאון בית "השומר"
המוזיאון מציג את תולדות בר גיורא ו"השומר" 
ומשפחתי.  התיישבותי  ביטחוני,  כארגון 
במהלך היום יתקיימו סיורים מודרכים לקהל 

הרחב. כתובת: קיבוץ כפר-גלעדי.
טלפון: 04-6941565. 

Waze: מוזיאון בית השומר, כפר גלעדי.
hashomer_museum@mod.gov.il:דוא"ל

שעות פתיחה: 8:00 – 16:00.

מוזיאון ההעפלה וחיל הים
ע"ש דוד הכהן

לרגל 70 שנה להקמת חיל הים, הנכם מוזמנים 
להתחקות אחר שורשי הקמתו.

המוזיאון מספר גם את סיפור ההעפלה בתוך 
אניית המעפילים 'אף על פי כן'.

כתובת: רחוב ההגנה 65, חיפה.
טלפון: 072-2798030, פקס: 04-8512958

Waze: ההגנה 65, חיפה.
haapala.mus@gmail.com :דוא"ל

שעות פתיחה: 9:00 – 16:00. 

מוזיאון בית הגדודים
העצמאות  יום  את  עמנו  לחגוג  מוזמנים  הנכם 
בדרך  העברי  הצבא  הקמת  סיפור  את  ולחוות 
מודרכים,  סיורים  יתקיימו  היום  במהלך  למדינה. 

יוקרנו סרטים ויתקיימו סדנאות יצירה לילדים.  
כתובת: רחוב בן גוריון, מושב אביחיל.

טלפון: 09-8629240, 09-8822212
Waze: בית הגדודים, מושב אביחיל.

Hagdudim_Museum@mod.gov.il :דוא"ל
שעות פתיחה: 9:00 – 16:00.

מוזיאון ה"הגנה" ע"ש אליהו גולומב
של  הראשונים  מבתיה  באחד  ממוקם  המוזיאון 
שרת-גולומב.  משפחת  של  בבית  אביב,  תל 
מגוונים.  ומוצגים  סרטים  כוללת  התצוגה 

המוזיאון הנו חלק ממיזם שביל העצמאות.
כתובת: שדרות רוטשילד 23, תל - אביב.

טלפון: 03-5600809 / 03-5608624
;Hagana_Museum@mod.gov.il :דוא"ל

Hagana_oren@mod.gov.il
Waze: רוטשילד 23 תל - אביב

שעות פתיחה: 8:00 – 16:00.

מוזיאון הפלמ"ח
שעמד  המרכזי  הכוח  את  המציג  מוזיאון 
ובמהלך  לקראת  היהודי  היישוב  לרשות 

מלחמת העצמאות.
ביום העצמאות לא נותרו מקומות לביקור.
הנכם מוזמנים לתאם ביקורים לאחר החג.

כתובת: חיים לבנון 10, רמת אביב, ת"א.
טלפון מחלקת הזמנות: 03-5459800

דוא"ל מחלקת הזמנות:
palmach_reservation@mod.gov.il

Waze: בית הפלמח, חיים לבנון 10, תל – אביב – יפו.

מוזיאון האצ"ל
המוזיאון ממחיש למבקר את תולדות הארגון 

הצבאי הלאומי, המבצעים והפעולות ב-17 שנות 
קיומו. התצוגה כוללת מוצגים, מסמכים, קטעי 
עיתונות, צילומים, כלי נשק ודגמים אורקוליים. 

במהלך היום יוקרנו סרטים ייחודים  על התקופה.
כתובת: המלך ג'ורג' 38, תל – אביב.
טלפון: 03-5253307 / 035284001

Waze: מוזיאון האצ"ל, המלך ג'ורג' 38, תל – אביב - יפו
Etzel_Museum@mod.gov.il :דוא"ל

שעות פתיחה: 8:00 – 16:00.

מוזיאון אסירי המחתרות עכו
ביום העצמאות יצאו הדרכות בכל שעה עגולה 

)9:00 - 15:00( ללא המיצגים.
כתובת: רחוב ההגנה 10, עכו העתיקה.

טלפון לתיאומים: 04-9911375, 04-9811020 
Waze: מוזיאון אסירי המחתרות, עכו.

Hdakko_Museum@mod.gov.il:דוא"ל
שעות פתיחה: 8:00 – 16:30.

מוזיאון האצ"ל בתש"ח ע"ש 
עמיחי פאגלין )'גידי'(

במבנה מרהיב וייחודי שוכן מוזיאון, המספר את 
סיפורו של האצ"ל במלחמת העצמאות.

במהלך היום יצאו סיורים מודרכים עם הפעלות 
וכן עדות אישית מרגשת  יוקרנו סרטים  לילדים, 

מפי לוחם האצ"ל , יוסק'ה נחמיאס.
כתובת: נחום גולדמן 2, טיילת תל אביב – יפו. 

טלפון: 03-5177180 / 03-5172044
Waze: חניון בית האצ"ל

etzel48_museum@mod.gov.il :דוא"ל
שעות פתיחה: 8:00 – 16:00. 

מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל
מתקופת  סיפורנו  את  המגולל  חוויתי  אתר 
המנדט הבריטי ועד לימים אלו, באמצעות תצוגה 
אותנטית מדהימה בייחודה ובגודלה. ההיסטוריה 
באמצעות  מוצגת  ישראל  מדינת  של  הצבאית 

אוסף רחב יריעה הכולל מוצגים מקוריים. 
דרום  המרד,  פינת  קויפמן,  יחזקאל  כתובת: 

טיילת תל- אביב. טלפון: 03-5172913
Waze: חניון התחנה, המרד, תל אביב - יפו

toldot_zahal_museum@mod.gov.il :דוא"ל
כניסה  )שעת   16:00  -  9:00 פעילות:  שעות 

אחרונה - 15:30(. * אין צורך בהרשמה מראש.

מוזיאון לח"י ע"ש אברהם
שטרן )'יאיר'(

מגוון  עם  בעבר  לגעת  אתכם  מזמין  לח"י  מוזיאון 
חיפוש  המשפחה:  לכל  וחוויות  מרתקות  פעילויות 
בסליקים, מילוי יומן מבצעים, תשבצים, חידות, כתבי 

חידה והקרנת סרטים.
במהלך יום העצמאות יצאו סיורים מודרכים.

עצמאות":  "טריוויה  חידון  יתקיים   13:00 בשעה 
בנושא  משפחות  בין  פרסים  נושאת  תחרות 

הקמת המדינה והמחתרות. 
יש לתאם מראש את ההדרכה וההשתתפות בחידון.

כתובת: אברהם שטרן 8, שכונת פלורנטין, תל – אביב. 
טלפון: 03-6820288  / 03-6837582.

Waze: מוזיאון בית יאיר אברהם שטרן, אברהם 
שטרן 8, תל –אביב - יפו

Lehi_Museum@mod.gov.il :דוא"ל
שעות פתיחה: 9:00 –  16:00 

מוזיאון אסירי המחתרות ירושלים
מאחורי  והאנשים  הסיפורים  את  להכיר  בואו 
מודרכים  סיורים  יתקיימו  היום  במהלך  הסורגים! 
 10:00 השעות  בין  שעה  חצי  מדי  שחקנים  בלווי 
ל-16:00, במהלכם תפגשו את מנהל הכלא, תבקרו 

בבית הכנסת, בחדר הבריחה ובחדר הגרדום. 
ומשחקי  לילדים  יצירה  סדנאות  גם  יתקיימו 
במסדרונות  "מסתורין  משפחתיים  משימות 

הכלא" ו"מגלי העבר במגרש הרוסים".
הסדנאות  תשלום,  ללא  והסיורים  הכניסה 

והמשחקים בתשלום. 
כתובת: משעול הגבורה 1, מגרש הרוסים, ירושלים. 

טלפון: 02-6233166 / 02-6233167.
Waze: עירית ירושלים, חניון ספרא )חניון בתשלום(
Hamachtarot_Jerusalem@mod.gov.il :דוא"ל

שעות פתיחה: 9:00 - 17:00 

יום העצמאות, ד' באייר ה'תשע"ח, 19 באפריל 2018

אצלנו במוזיאונים!
חגיגות ה-70?


