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תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות
לשיפור החברה בישראל

משרדי כרטיסים
מגהלאן הזמנת כרטיסים לפארקים ואתרים ,תיאטראות ,מופעי בידור
וסטנד-אפ ,פסטיבלים ,ספורט אתגרי ,טיולים ,ספא ,צימרים ,מסעדות ועוד.
מחירים בהנחה באתר  www.megalean.co.ilקוד רכישה .368800
 RUN ARTאירועי תרבות ואמנות שיווק והפצה של אירועי תרבות
ואמנות במחירים הוגנים ובהנחה שנעה בסביבות  50%ויותר.
על כל רכישה של קב’ כרטיסים יש תוספת דמי שירות של .₪ 7
ניתן לבטל הזמנה עד  7ימי עבודה לפני האירוע .ההחזר הכספי הוא
עפ”י החוק החדש .טל’ 050-5374765 ,09-8945957 :פקס09-8944294 :
kluger@017.net.il

תיירות
דליה טורס מחירים מועדפים והטבות הניתנות לוועדי עובדים ומוסדות
ממשלתיים .טל’,08-6651172 ,050-5389833 ,08-6655942 :
דליה  -קרן היסוד  ,13באר-שבע.

מונה טורס  5-7%הנחה ,לא כולל מבצעים .אפשרות למבצעים מיוחדים.
שרות להזמנת חבילות נופש בארץ ובחו”ל .רח’ השלום  32אזור.
פקס ,03-5271230 :טל’www.mona.co.il 7253013 :
אמסלם נסיעות ותיירות  4%הנחה על חבילות נופש לחו”ל 2% ,הנחה
על טיסות שכר וטיסות סדירות לחו”ל 10% ,הנחה במרבית בתי המלון בארץ.
טל’www.amsalem.co.il ,1-800-777-999 :

אומנות ותיאטרון
התזמורת הקאמרית הישראלית  20%הנחה על כל הקונצרטים כולל
מופעים מוזיקליים לילדים .טל’ 03-5188845 :שלוחה www.ico.co.il ,5
תיאטרון הבימה  15%הנחה למעט מחזות זמר (קוד .)2522
טל’ 03-6295555 :או *5008
תיאטרון גבעתיים הנחה להצגות תיאטרון .הנחות אטרקטיביות עבור
קונצרטים ,מחול ,הרצאות ,מוסיקה ופסטיבלים .לקבלת ההטבה יש לציין קוד
 .777לא תקף בהפקות חיצוניות .טל’ 03-7325340 :שלוחה .2

תיאטרון היהלום רמת-גן .הנחה ספציפית לכל הצגה לחוד.
טל’03-6121050 :
תיאטרון בית לסין מנוי יחיד לשנה ל 6 -הצגות  ,₪ 480מנוי זוגי .₪ 880
מנוי ילדים  252ש”ח .אספקת המנוי עד  10ימים ממועד הרישום.
 6תשלומים חודשיים שווים .ניתן להשתמש במנוי יחיד כמנוי זוגי ל 3 -הצגות.
הנחות מיוחדות למשלמים בכ.א .ישראכרט בתמורה לכוכבים :מנוי יחיד
 240 + ₪ 410כוכבים ומנוי זוגי  820ש”ח  480 +כוכבים.
היכל אומנויות הבמה הרצליה כ 20%-הנחה ,מיטב הצגות התיאטרון
ממגוון ההצגות בארץ .לא כולל מופעי אמרגנים .חניה חינם ובשפע.
טל’1-700-70-2929 :
קב' התיאטרון הירושלמי  25%הנחה לכרטיס .מופעי תיאטרון ומוזיקה
מקוריים .טל’www.tcj.org.il 02-6244585 :
קרית התרבות נס ציונה כרטיס ביציע בלבד להצגות תיאטרון וערבי
זמר במחיר של  .₪ 45טל’08-9304001 :
תיאטרון הצפון  15%הנחה בקניית מנוי בן  7הצגות.
רח' בלינסון  ,41קרית-חיים ,ליד בית העם .טל’04-8814814 :

היכל מאיר ניצן לתרבות ואמנות כ 30%-הנחה לרוב הצגות ההיכל,
לא כולל מופעי אמרגן .טל’03-9488666 :
תיאטרון קרית מוצקין  8הצגות 15% ,הנחה במעמד רכישת מנוי.
טל’04-8806000 :

שמורות טבע וגנים
הגן הבוטני האוניברסיטה ירושלים הנחה לויצ”ו ₪ 20 :למבוגר
ו ₪ 10-לגמלאי  /ילד למעט אירועים מיוחדים .הגן נמצא בשכ’ ניות בירושלים
בגבעת רם .משתרע על  120דונם ומציג מעל  10,000מיני צמחים בתצוגת
פריחה מרהיבה ומתחלפת סביב עונות השנה .בתחום הגן -אגם מלאכותי ובצידו
מרכז מבקרים ,בריכות מים ,גן צמחי מרפא ותבלין וחממה טרופית לצמחים
יחודיים .טל’02-6794012 :
נאות קדומים  10%הנחה .שמורה לאומית של טבע הארץ ,ליד יער בן שמן.
מציגה את הטבע והחקלאות של ארץ ישראל ,כפי שנמצאו בתקופת התנ"ך,
המישנה ,המדרש והמסורת .טיולים לפי נושאים ,בישול תנכ"י ,ניווט ומתקנים.
ניתן גם לעשות אירועים משפחתיים .טל'08-9770761 :

מלונות ,צימרים נופש ,בריאות וספא
המעגל של חוני  3לילות באמצע השבוע בחדר מפואר עם ג'קוזי ,יין,
פירות ,שוקולדים וחלוקי רחצה ב( ₪ 1750 -הנחה קרוב ל.)30% -
 10%בסוף השבוע .אמירים.
טל'  0544-989987 ,04-6989989פקס04-6989988 :
רשת מלונות פתאל  7%הנחה בעת ההזמנה על בסיס מקום פנוי.
טל’ .03-5110000 :התשלום יתבצע במלון בעת ההגעה עם הצגת כרטיס
חברה תקף .ביטול ללא דמי ביטול  -בעונה רגילה עד  3ימי עסקים ובעונת
שיא עד  7ימי עסקים .לאחר מכן חיוב בסך לילה אחד מהעיסקה .לרשת זכות
לעצור מכירה בתאריכים מסויימים ,או לסרב להזמנות עפ”י שיקול דעתה.
נאות שלמה המלך דירות אירוח בקיבוץ אליפז 20 ,דקות מאילת.
 15%הנחה אמצ”ש על שתי לינות וארוחות בוקר  +כדור גלידה/קפה/
שוקו ביוטבתה 10% .הנחה בסופ”ש 2 ,לינות וארוחות בוקר  +פיתות על
הסאג’ ,סיור חקלאי ,כרטיס כניסה לפארק תימנע  +כדור גלידה/קפה/שוקו
ביוטבתה .לינת שטח  10%הנחה כל השנה .סיור חקלאי  10%הנחה כל
השנה .לא תקף ביולי ,אוגוסט ובחגים .מתאים למשפחות ,זוגות וקבוצות.
טל’08-6356230 :

נס עמים  10%הנחה לכל שהייה .בית הארחה נמצא בגליל המערבי.
טל’ ,04-9950000 :פקס04-9950098 :
מלון אלסקה אין  10%הנחה 5% .הנחה ממבצעים ,לא בעונה.
מטולה .טל’04-6997111 :
כנען ספא 15%הנחה .המלון מפואר ,ללא עישון ,מציע טיפולים ,בריכה חצי
אולימפית ,ג’קוזי ,חדר כושר ,סאונות ,חמאם ,טניס ,כדורסל ,סדנאות ופעילויות במלון.
הגדוד השלישי ,הר כנען ,צפת www.canaanspa.com .טל’04-6993007/13 :
קאנטרי קלאב נהריה  10%הנחה על מינוי רגיל.
לא תינתן הנחה נוספת על מינוי פנסיונר/סטודנט/נכה/חייל.
ספא מרוק אירוח בחבילות פינוק ועיסויים מפנקים בהנחה של  10%על מגוון
החבילות .הספא מציע מגוון טיפולים ,מתקני ספא ,בית קפה עם תפריט עשיר
וארוחות שף אותנטיות .המקום מתאים גם לאירועים עד  50איש.
טל’www.spamaroc.co.il 1-599-500-267 :

פורמה קלאב  -מועדון בריאות וכושר

מינוי שנתי  ₪ 209x12ו ₪ 100-דמי הרשמה .כניסה חופשית לחד”כ משותף,
תכנית אימונים ופרופיל גופני אישי ,טלוויזיות אישיות למסלולי הליכה,
מלתחות מהודרות ומאובזרות וחנייה .שערי חדרה .טל’04-6222595 :

וילה-בל  10%הנחה ממחיר מחירון .אין כפל מבצעים .טל’09-7461008 :
חמי טבריה  15%הנחה .טל’ 04-6728500 :ניסים.
חמי געש  -מרחצאות כרטיסי כניסה מוזלים וחבילות פינוק עם הצגת
כרטיס חברה עד ל 6-אנשים .כניסה במשך השבוע  .₪ 62 -בשבת  .₪ 72עם
ארוחה בשרית  .₪ 120עם ארוחת בוקר  .₪ 100כניסה  +שימוש במתקנים +
 45ד’ עיסוי  ₪ 225 -לאדם .בשבת  .₪ 275בימי שלישי ערבי זמר והרצאות
ללא תוספת תשלום .תאום טיפולים בטל’09-9529404 :
מרכז קנדה המחודש מטולה 15% ,הנחה מדמי הכניסה לחברות ויצו
ולעד  5מבני המשפחה המלווים אותה .הכניסה כוללת החלקה על הקרח,
כולל נעלי החלקה ובריכה מקורה .ההנחה תינתן על כרטיס הכניסה לילד או
למבוגר עם הצגת כרטיס חברה בתוקף .ילד מגיל  3חייב בתשלום .אין כפל
מבצעים והנחות .טל’www.canada-centre.co.il ,04-6950370 :
פארק נחשונית הפארק נמצא בקיבוץ נחשונים ויש בו  3עולמות :עולם
המים ,עולם הרפתקאות ועולם מוטורי ,מתקני שעשועים ייחודים לפעוטות,
ילדים ,נוער ומבוגרים ₪ 46 .במקום  .₪ 86עד  6נפשות .טל’03-9386586 :
אורחה  20%הנחה בחנות על כל סוגי הציוד לטיולים ומחנאות.
רח’ יואל סלומון  ,12נחלת שבעה ,ירושלים.

רפואה אסתטית ,קוסמטיקה ויופי
דר’ אלמן  -רשת מרפאות אסתטיקה  50%הנחה על ייעוץ 20% ,הנחה על
מגוון טיפולים אסתטיים :טיפולי פילינג ,יישור ומילוי קמטים ,הסרת כתמים ,טיפולים
למיצוק העור ,טיפולים לעיצוב הגוף ,הסרת שומות ,טיפולי אנטיאייג’ינג .סניף חיפה,
טל’ ,04-8502021 :סניף ראשל”צ טל’elman.co.il ,03-9413476 :
ציפי ויינברג קוסמטיקה ורפואה משלימה טיפולי פנים ,דיקור סיני
וארומוטרפיה .מרצה לקבוצות וארגונים בנושאי מודעות ובריאות הגוף.
 10%הנחה לכל הטיפולים במכון ו 5%-הנחה על כל הרצאה.
רח’ האורן  46עכו ,ת.ד .5319 .טל’054-8068869 :
רונית רפאל מרכזים רפואיים קוסמטיים 15% .הנחה.
מרום באז"ל ק'  1תל-אביב .טל’1-800-858-484 :
לגלות את היופי בסודות היופי  10%הנחה על כל הטיפולים במכון.
רח' וייצמן  ,40נהריה.
ניו לייף קליניקה ויופי 20% .הנחה על כל הטיפולים לא כולל כפל הנחות.
רח’ הבנים  76עפולה.

ריקי וסרמן נטורופטית והרבליסטית קלינית  8%הנחה לטיפול
אישי ו 12% -לטיפול קבוצתי .מתמחה במחלות סכרת ומע’ עיכול .מדריכה
לתזונה נכונה ,ירידה במשקל ומניעת מחלות .מרצה לקב’ וארגונים בנושאי
תזונה ובריאות .ריקי וסרמן רח’ שלדג  25הוד-השרון ,טל’054-7403374 :
אירידאולוגיה ד”ר ציפי הס  15%הנחה על אבחון בעזרת קשתית העין,
נטורופתיה ,הומוטוקסיקולוגיה ,הרזיה והכוונה לאורח חיים נכון בהתאמה
אישית .ד”ר ציפי הס ,רח’ אלברט שוויצר  ,1חיפה .טל’050-2844707 :
רפלקסולוגיה  -עדי פרלמוטר  20%הנחה לטיפול רפלקסולוגי,
לטיפול בבעיות גופניות ,לטיפול במתח נפשי ,מתאים גם לנשים בהריון.
הטיפול בבית הלקוח באזור בקעת-אונו ,כפ”ס-רעננה והוד השרון.
טל’adiperlmutter@gmail.com 054-4559494 :
טבע ישי בית מרקחת  10%הנחה על כל קניה
(לא כולל תרופות ואין כפל מבצעים) ,רח’ הרב לוין  9עפולה.

סקאלפ מספרה  10%הנחה ,רח’ הרצל  79א’ ,נהריה.
מספרת יאיר ורות  17%הנחה על כל שירותי המספרה .רח’ מונטיפיורי  3פ”ת.
טל’03-9347070 :
ערבובים אקדמיה לאומנויות היופי עיצוב שיער וטיפולי שעווה 50% ,הנחה לחברות.

קניות ופינוקים
קניון שבעת הכוכבים  5%-20%הנחה במגוון חנויות הקניון (כ.)60-
כרטיס הנחה הכולל הנחות למלונות רימונים ניתן לקבל באגף ארגון -בויצו.
רותי התכשיט שלי עיצוב תכשיטים במגוון טכניקות .מחרוזות וצמידים
מאבני סברובסקי אורגינליים ואבנים טובות אחרות.₪ 70-280 .
רח’ סוטין  12ת”א טל’054-6361549 :

מספרות

אתנחתא מתנות  10%הנחה ,שד’ הגעתון  ,31ככר פינגוין ,נהריה.

מספרת אבי פדידה  10%הנחה על כל שירותי המספרה כולל שירותי
הקוסמטיקה והציפורניים ,למעט תכשירים .רח’ וייצמן  25ת”א .טל’03-6968163 :

בילבולי מתנות לחדרי ילדים 10% .הנחה על קניה באינטרנט של
טקסטיל מעוצב לחדרי ילדים בעיצוב אישיbilbuli.co.il .

מיכל נגרין עולם קסום של תכשיטים ומתנות .ביקור בעולם של מיכל נגרין
כולל צפייה בסרט קצר ,סיור מקיף בכל מחלקות הייצור ואירוח לקפה ועוגה
בגלריה .כרטיס כניסה מוזל למתנדבות .₪ 12
אירוע קטן/ישיבת צוות בגלריה של מיכל .במהלך האירוע ניתן לכלול את
הסיור והחוויה כולה .ניתן להוסיף כיבוד עפ"י התקציב ובמקרה של אירועים
ניתן לתת הנחה לקנייה באותו יום.
מיני מתנות  10%הנחה על כל המוצרים .הפרוייקט הינו ללא מטרות רווח
המספק הדרכה ועבודת בית לאמהות חד-הוריות ,מובטלות ובנות  45ומעלה
בכל אזורי הארץ .רכישתכן תורמת להכנסתן הישירה ולחיזוק בטחונן העצמי.
רח’ אפעל  20קרית אריה (בחצר) פתח-תקוה .טל’03-9234580 :
קלטיקה מתנות ברוח טובה  10%הנחה על תכשיטים מיוחדים ,מוצרי
אווירה ,אבנים וקטורת ,יוקאיקה ,רקמה ממוחשבת ,כלים מקוריים ,עבודות-יד.
קניון סירקין ק’  .1טל’03-9369886 :
אלינור פרחים ,מתנות ועיצוב  5%הנחה .מתנות ,כלי בית ,מוצרי ספא,
מבחר זרים ,פרחי משי ,בלוני הליום ,שוקולדים ויינות מובחרים.
קומת גלרית מעצבים של מתנות מקוריות ומיוחדות.
רח' ירושלים  ,121צפת .טל’04-6999883 :

אתי פינת הפרח (פינגוין)  10%הנחה על כל המוצרים בחנות.
הגעתון  ,29נהריה.
אורית פרחים  10%הנחה .פרחים לכל מקום בארץ ובעולם.
בן-עמי  ,27עכו .טל’04-9910688 :
עיצובים בבד מתנות מקוריות 10% .הנחה על עיצובים בבד בשילוב רקמה,
תיקים בגדלים שונים ,כל תיק  -יצירה .שמיכות לתינוקות ,כיסויי מיטה,
קופסאות לתה או לתכשיטים ,תחתיות למגשים ,מפות ועוד.
עין גנים  49/22פתח-תקוה .טל’ .052-8665210 :ניתן להזמין שינויים בגודל ובצבע.
 - KIKI FASHIONבגדי ענת שר-ישראל 10% .הנחה לחברות בקניית פריט
שני (הזול מביניהם) .קולקציית נשים איכותית בסגנון ספורט-אלגנט .מחולה
רמת אפעל .ניתן להתרשם מהקולקצייה בפייס-בוקKIKIFASHION-ANAT :
סטייליסטית אישית אורית לבה ,סטייליסטית אישית  -לא לעשירים
בלבד .שדרוג ,ניפוי ובניית סטים חדשים ממלאי ארון הבגדים בשילוב אביזרים
מעשירים להדגמות טוטאל לוק .יום כיף הנמשך  4.5שעות וכולל איבחון מבנה
הגוף ,לימוד אישי והדגמות ע”י מדידה בחנויות אופנה ,ליצירת שילובים מוצלחים
עפ”י גזרות ,בדים וצבעים משלימים .חוגי בית ,ערבי נשים ,בנות ומפגשי חברה.
הפעלה אינטראקטיבית של קהל המשתתפות ,הדגמה על בובת דיגום ,רעיונות
וטיפים ללבוש נכון ומיוחד .הנחה לחברות ויצו .טל’054-6332463 :

נעלי סקופ  10%הנחה על כל הנעליים לנשים ולגברים.
רח’ הרב לוין ( 2ליד בנק לאומי) עפולה.

אופטיקה ומרפאות
דן אופטיק  7%הנחה נוספת על כל המבצעים בחנות 50% .הנחה על
עדשות מולטיפוקל ₪ 400 ,הנחה לילדים ,חיילים ועוד.
רח’ בן-גוריון  4רעננה (סמטת רח’ הבנים מאחורי יד-לבנים) .טל’09-7438056 :
אופטיקה דליה  20%הנחה על כל קניה ,לא כולל עדשות מגע.
קהילת ציון ( 35ליד סלקום) עפולה .טל’04-6521776 :
ד”ר פידלמן רופא שיניים .עד  40%הנחה ממחיר מחירון קופ”ח 30 .שנות
וותק .המרפאה ברח’ תרנ”א  31קומה א’ חדרה .טל’052-3740383 ; 04-6389781 :
מרפאה נ.א .גליל רפואה  10%הנחה .רפואה אסטטית ,טיפולי שיניים,
אורתודנטיה והשתלות .לוחמי הגטו  27עכו טל’04-9551155 :
מרפאת שיניים אביב עד  25%הנחה על כל סוגי הטיפולים ,ד”ר מירי
פיצר  -טיפולי שיניים כלליים ואסטטיים שיקומים ע”ג שתלים ויישור שיניים.
שד’ דוד המלך  1תל-אביב .טל’www.miri-dent@com ,03-5533347 :

לימודים
 THE ENGLISH SPEAKERS CLUBהנחה של .10%-15%
קבוצת “פרי-סטייל” הינה קבוצת שיחה באנגלית אשר תעזור לך לשפר את
רמת הדיבור היומיומי או העסקי שלך בצורה חופשית ורהוטה אצלך בבית.
הקבוצות מחולקות לרמות ולתחומים רבים ומגוונים בקבוצה של  4אנשים או
יותר .הלימודים באזור השרון .טל’052-2998172 :
המכללה האזורית צפת  15%הנחה ביחידות לימודי חוץ
והכשרה מקצועית.
מכון אבשלום  5% -הנחה ,אין כפל הנחות .חוויה מתמשכת של לימודי
א”י באווירה משפחתית ,בחברה איכותית ,מפי טובי המרצים .תכניות לימוד
עשירות ומגוונות וסיורים רבים .טל’03- 6990735 :

ריהוט ומזרונים
ענק הספה והמזרון  10%הנחה על מבחר ריהוט.
רח’ אלכסנדר ינאי  6פתח-תקוה .טל’03-9346627 :
פולימדיה מזרונים אורתופדיים ומוצרי ספוג מומחים לייצור
מזרוני שינה אורתופדיים באיכות גבוהה 10% .הנחה .המרכבה  26אז”ת .חולון.
טל’www.polimedia.co.il 03-5597857 :

כללי
איילת גרינברג לצאת מהבלגן הנחה לארגון וסידור בתים מקצועי.
פתרונות קלים ויעילים לארגון וסידור הבית ,במעבר דירה ,לאחר שיפוץ
ובמעבר לדיור מוגן .בנוסף ,סדנאות והרצאות במגוון נושאים הקשורים
בארגון הבית .טל’www.nobalagan.com .054-4313231 :
שולה ארנקים (רשת)  15%הנחה על כל מוצרי החנויות :קניון  7הכובים
הרצליה ,ראשל”צ רוטשילד  ,56כפ”ס וייצמן  ,76רעננה  -קניון רננים ,פ”ת
הקניון הגדול ,פ”ת חיים עוזר  ,36פ”ת מוהליבר  .3אין כפל מבצעים והנחות.

גחלילית אפקטים ואביזרים לאירועים ולשמחות 10% .הנחה על קונפטי
חשמלי באירוע .אפקט הקונפטי הינו גשם מרהיב של לבבות ,פרפרים ,פרחים,
סלילים ועוד ,היורדים במפתיע אט אט מהשמים .מתאים לאולמות ולגנים.
דרך קיבוץ גלויות  75ת”א .טל’03-6830393 :
שירותי הדברה וניקיון  -אילנות  ₪ 35הנחה לשרותי הדברה ונקיון.
ברשיון המשרד לאיכות הסביבה טל’ ,03-9229885 :יוסי052-2511014 -
דברי סופרים  10%על ספרים שאינם במבצע ,הגעתון  ,29נהריה.
עיצוב גרפי אבי כהן תדמית וכל מוצרי הדפוס החל מכרטיסי ביקור ועד
לשלטי חוצות .כל המזמינה לוגו ,תקבל עיצוב כרטיסי ביקור ב₪ 100-
(במקום  .)₪ 300טל’054-5539008 :

בתי קפה ,מסעדות ואמנות האפייה
העוגות של לילך  5%הנחה בהזמנת עוגה ו/או הנחה בהפעלת ימי הולדת/
סדנא .רח’ נחל דלתון  25כפר יונה .טל’054-7681168 ,077-5255259 :

ביה”ס לסדנאות אפיה אורן בקר כיתות אומן של השף-קונדיטור
אורן בקר .סדנאות אפייה קלאסיות בנושאי שוקולד ,עוגות שמרים ,בצק
סוכר ,חלות ,קינוחים מולקולאריים ,ממתקים ,גלידות וסורבטים  -לצד
קינוחים דלי קלוריות ועוגות בחושות ללא גלוטן 20% .הנחה על הסדנאות,
מוצרי הגלם ואביזרי האפיה .אפשרות לסדנאות גיבוש וארועים פרטיים.
לפרטים והרשמה :טל’ :ביה”ס  ;07-65423033עירית 054-4523030
שכ’ מונטיפיורי ,רח’ הנציב  ,30תל-אביבorenbecker.co.il .
מסעדת קאזה דו-ברזיל אילת  10%הנחה על התפריט לכל השולחן
ללא כפל מבצעים .רח’ חטיבת גולני  ,3אילת 08-6323032
מסעדת בוסטון אילת  10%הנחה על התפריט לכל השולחן ללא כפל
מבצעים .טיילת רויאל ביץ’ ,אילת 08-6333007
מסעדת פארק אווניו קינוח מתנה בהזמנה זוגית .פארק אופירה,
מול מלון דן פנורמה ,אילת .טל’08-633303 :
מסעדת הדניס קינוח מתנה בהזמנה זוגית.
צפונית ללגונת השלום ,אילת טל’08-6379898 :
בית קפה ורדה סביון 10% .הנחה עם הצגת כרטיס חברה.
סגנון איטלקי ,כשר ,חלבי .טל’03-7363399 :

טאטי  /טאטי לחם גבעתיים  10%הנחה,
דרך השלום  ,53גבעתיים .לעובד/מתנדב בלבד.
טאטי לופט  /טאטי לחם יהוד  10%הנחה ,רח’ אברהם גירון  ,3אזה”ת יהוד.
לעובד/מתנדב בלבד.
קקאו קרית-אונו  10%הנחה .אינה תקפה לגבי מבצעים או הנחות שכבר
קיימות במקום (כעסקיות) .רח’ יצחק רבין  ,2קרית-אונו .טל’5329933 :
טוטו בית קפה  10%הנחה על מאפים ,כריכים ,סלטים ומרקים חמים.
רח’ ברקוביץ ( 4מגדל המוזיאון) ,תל-אביב .טל’03-6935152 :
קפה גרג נהריה  10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,וייצמן ,נהריה.
קפה גופרה  10%הנחה ,גם על עסקיות ,שד’ הגעתון  ,35נהריה.
קפה-קפה נהריה  5%הנחה ,לא כולל עסקיות ,הגעתון  ,35נהריה.
פינגוין בית קפה מסעדה  10%הנחה לבעל הכרטיס בלבד,
אין כפל מבצעים ולא כולל עסקיות ,הגעתון  ,29נהריה.
אתנחתא מתנות ובית קפה  10%הנחה על מוצרי החנות (לא על בית הקפה).
קניה מעל  ₪ 300מזכה בכוס קפה .רח’ פורצי כלא עכו  6נהריה.

תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות
לשיפור החברה בישראל

ויצו ישראל ,האגף לארגון ומרכזי ויצו
לפרטים נוספים:
טל’ ,03-6923783 :פקס03-6923784 :

עיצוב והדפסה :סטודיו יטבתה ,הפקה :נאוה קפלנסקי
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