רשימת אתרים ,כניסה בחינם בתאריך 3.12.21
פרויקט משותף הביטוח הלאומי ומשרד התרבות והספורט
בהובלת איגוד הבמאיות והבמאים ,קרן גשר וקרן רודרמן







סינמטק חיפה
סינמטק תל אביב
סינמטק הרצליה
סינמטק ירושלים
סינמטק חולון
סינמטק שדרות

בהובלת איגוד המוזיאונים
 מוזיאון ישראל
 מוזיאון ארצות המקרא
 מתחם החאן כפר סבא
 מוזיאון אנו (בהרשמה מראש)
 מוז"א  -מוזיאון ארץ ישראל רמת אביב
 מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
 מוזיאון בית אוסישקין -המרכז הגלילי לטבע
 מוזיאון לאמנות האסלאם
 מוזיאון תל אביב לאמנות (ללא התערוכה של קוסמאה)
 מוזיאון פתח תקווה לאמנות
 מוזיאון החאן בחדרה
 מוזיאון ראשון לציון
 מוזיאון וילפריד לאמנות וידיעת המזרח
 מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרט
 מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה
 מרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה
 מוזיאון אשדוד לאמנות
 מוזיאון לתרבות הפלישתים
 מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
 מוזיאון בית שטורמן עין חרוד
 מוזיאון יד ושם -כולל הדרכה קולית חינם
 מוזיאון העיצוב חולון (בהרשמה מראש)
 מוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס חולון
 מוזיאון חיפה לאמנות
 מוזיאון טיקוטין














מוזיאון הימי בחיפה
מוזיאון בית שטרוק
מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה
מוזיאון האצ"ל
מוזיאון אסירי המחתרות בעכו
מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים
מוזיאון הלח"י
מוזיאון בית הגדודים
מוזיאון ההגנה
מוזיאון בית השומר
מוזיאון האצ"ל בתש"ח
מוזיאון בית הפלמ"ח (בהרשמה מראש)

בהובלת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 מוזיאון נתניה
 מרכז מבקרים שרונה
 מוזיאון הרעות ,מצודת כ"ח
 מרכז ג'ו אלון לתרבות הבדואית ,יער להב
 אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות
 מרכז למורשת הצ'רקסית ,כפר כמא
 המרכז ללימודי תולדות רעננה
 מוזיאון העלייה הראשונה ,זיכרון יעקב
 צריף בן גוריון ,שדה בוקר
 אתר רכבת העמק בכפר יהושע
 מוזיאון המזגגה ,נחשולים
 מחנה המעפילים ,עתלית
 מוזיאון האצ"ל בשוני
 מצודת ביריה
 אתר קרב תש"ח ,יד מרדכי
 נגבה
 מוזיאון העמק ,יפעת
 בית סבתא צילה ,יבניאל
 המוזיאון הצ'רקסי ,כפר כמא
 מרכז הרצל ,ירושלים
 יד לאישה הלוחמת ,ניצנים
 מצפה גבולות
 מוזיאון הנגב לאומנות ,באר שבע














מוזיאון לתרבות האסלאם ,באר שבע
משטרת נהלל ההיסטורית
מוזיאון לתולדות גדרה והביל"ויים
החוויה הכורדית ,ירדנה
אתר השחזור ראש פינה
בית חטיבת גבעתי
חומה ומגדל חניתה
מוזיאתר בן שמן
בית חנה סנש ,שדות ים
מוזיאון הרמן שטרוק ,חיפה
המוזיאון הימי הלאומי ,חיפה
מוזיאון העיר חיפה ,חיפה

