
 

 ההטבה שם העסק תחום

 פרטי התקשרות

 אתר/פייסבוק כתובת טלפון

מזון 
 ומשקאות

 ריבר

 

על מוצרי  01%
 10-3260678 האסאי

קריון, שדרת 
 עופר

https://www.f

acebook.com/

rebarisrael 

 אוטמזגין

 

על קנייה  01%
 152-3000728 ש"ח 011מעל 

ק.  70ויצמן 
 ביאליק

http://www.d

uduoutmezgin

e.com/ 

 מולקולה

 

על תפריט  05%
 מומלצים

)ההנחה הינה 
אישית ובהצגת 
תעודה מזהה, 

תקף לכוס אחת 
ביממה, אין כפל 
מבצעים, תקף 
בסניף קריון 

 בלבד(

157-2051133 
קריון, שדרת 

 הכוכבים

https://www.f

acebook.com/

moleculabar 

 אלכסנדר

 

על כל  01%
 10-3010167 התפריט

ק.  07העמקים 
 ביאליק

https://www.f

acebook.com/

alexandertheIs

raeli/timeline 

 פפריקה

 

 10-2218222 על התפריט 010
שדרת 

ההסתדרות 
 חיפה

https://www.f

acebook.com/

PAPRIKAHAIFA 

 לחם ארז

 

על כל  01%
ק.  0קרן היסוד  10-3212130 התפריט

 ביאליק

https://www.f
acebook.com/l
ehemerez.biali

k 

EAT&JOY 

 

על כל  01%
 תפריט

5999966-90 
ק.  65קרן היסוד 

 ביאליק

https://www.fac

ebook.com/pag

-es/Eat

Joy/658367640

891263 



 

BBB 

 

ימי שלישי  010
 1 כרטיס מועדון
)החל מהשעה 

02:11) 

קריון, שדרת  10-3226688
 הכוכבים

https://www.f
acebook.com/
bbbkiron?fref=

ts 

 פיצה
 איטליאנו

 

פיצה משפחתית 
1 ספגטי 1 לחם 

 -שום 1 קולה 
 ש"ח 00.31

ק.  6ג'בוטינסקי  10-3207527
 - ביאליק

 פיצה פלוס

 

משפחתיות 1  7
לחם שום 1 

 -קולה 1 משלוח 
ש"ח,  35

 7משפחתית 1 
תוספות 1 

 05 -משלוח 
ש"ח, משפחתית 
1 סלט / לחם 1 
שום 1 שתיה 1 

 65 -משלוח 
 ש"ח,

ק.  07שפירא  10-3202227
 שמואל

https://www.f
acebook.com/
profile.php?id
=10000198965
0354&fref=ts 

דומינוס 
 פיצה

 

משפחתיות 1  7
 33.3 -שתייה ב

 ש"ח.
קוד קופון 

לאתר/ 
אפליקציה: 

621002 

 0שד' ירושלים  152-3003635
 ק. ביאליק

https://www.f
acebook.com/
DominosPizzaI

srael 

 ד"ר קרפ

 

הנחה על  05%
גלידות, קרפים 

 ויוגורט.
קריון, שדרה  1578350388

 שביעית

https://www.f
acebook.com/

DrKrepe 

 רולדין

 

הנחה על כל  05%
התפריט 

בישיבה, ימים 
ה' בין השעות -א'

06:11-03:11 
)לא כולל מוצרי 

 קונדיטוריה(

קריון, השדרה  10-3222011
 השניה

https://www.f
acebook.com/

roladin 

 הספרייה בילויים

 

תפריט  01%
ד'( 1 -אוכל )א'

 צ'ייסר פינוק
157-6638308 

חלוצי התעשייה 
 , קריית חיים23

https://www.f

acebook.com/

pages/%D7%9

4%D7%A1%D7

%A4%D7%A8

%D7%99%D7



 

%94-

%D7%A7%D7

%A8%D7%99%

D7%95%D7%A

A/5554999678

06304?sk=info 

 פיל או סוף

 

10-3011338 
לוצי התעשייה, ח

 קרית חיים

https://www.f

acebook.com/

www.pilosof.c

o.il?ref=br_tf 

 הבאר

 

10-3010058 
קריית  3הדגן 

 חיים

https://www.f

acebook.com/

habeer.bar 

 טמפל בר

 

10-3010061 
שד' ההסתדרות 

 , חיפה55

https://www.f

acebook.com/

pages/%D7%9

8%D7%9E%D7

%A4%D7%9C-

%D7%91%D7

%A8-

%D7%97%D7

%99%D7%A4%

D7%94-

temple-

bar/35057356

1649288 

 מורגן
 157-5080712 

 77איצטדיון 
)פינת יקותיאל 

( קריית 8בהרב 
 חיים

https://www.f

acebook.com/

pages/%D7%9

E%D7%95%D7

%A8%D7%92%

D7%9F-

%D7%A4%D7

%90%D7%91-

%D7%90%D7

%99%D7%A8%

D7%99-



 

%D7%9C%D7

%90-

%D7%9E%D7%

A1%D7%95%D

7%A8%D7%AA

%D7%99/1354

12143169376 

 הג'פטו

 

 קרית חיים 

https://www.f

acebook.com/

profile.php?id

=10000571728

8314 

תיאטרון 
  הצפון

מחיר מיוחד 
למנוי 1 הצגת 

 בחירה
10-3300300 

בלינסון קרית 
 חיים

https://www.f

acebook.com/

hazafon.theat

er 

  איסתא
הנחה על  71$

 10-3237111 211$קניה מעל 
 7שד' משה גושן 

 ק. מוצקין

https://www.f

acebook.com/i

ssta 

 אופנה

 טבע נאות

 

ש"ח על כל  51
 10-3252003 קנייה

קריון, השדרה 
 השלישית

https://www.f

acebook.com/

tevanaotshoes 

My o my 

 

על כל  71%
הפריטים 1 
 משלוח חינם

 יית מוצקיןקר 5995929-960

https://www.faceb

ook.com/myomy.c

o.il 

http://www.myom

y.co.il/ 

 דלתא
 

 -מאצ'תונים ב 8
 ש"ח 011

תחתוני נשים  6
 ש"ח. 011-ב

)על הדגמים 
שבמבצע ללא 

כפל מבצעים עד 
ועד גמר  01.3 -ה

 המלאי(

 קריון, שדרה שביעית 2660699-90
https://www.faceb

ook.com/delta.il 

  ניגמןהו
ש"ח מתנה  51

 711בקנייה מעל 
ש"ח על 

הקולקציה 
 החדשה

 קריון, שדרת עופר 2669590-90

https://www.faceb

ook.com/HONIG

MAN.FASHION 

TNT 
 2606959-90 

קריון, השדרה 

 החמישית

https://www.faceb

ook.com/TNT.real

.life 



 

 אופטיקנה

 

ש"ח מתנה  51
 751בקנייה מעל 

 ש"ח
6606026-90 

קריון, השדרה 

 החמישית

https://www.faceb

ook.com/Opticana

.Eyewear 

הבורסה 
  לתכשיטים

מבחר טבעות 
 831-נישואין ב

-ש"ח במקום ב
ש"ח )בתוקף  311

/  80.3.00עד ה
 גמר המלאי(.

אין כפל מבצעים 
/ הנחות, ההטבה 

-5תקפה למידות 
בלבד. בכפוף  03

 לתקנון, ט.ל.ח

2660666-90 
, השדרה קריון

 השישית

https://www.faceb

ook.com/thebursa 

 שופרא
 

הנחה על כל  2%
קנייה, כולל כפל 

הנחות בסוף 
עונה )למעט 

מבצעים 
 מיוחדים(

2699556-90 
ק.  09קרן היסוד 

 ביאליק

https://www.faceb

ook.com/shoofra.

behonot 

 השכלה

 אנקורי

 

מחירון מיוחד 
 2096000-90 לצעירי העיר

קריית  5דרך עכו 

 ביאליק

https://www.face

book.com/Ankori

srael 

 ביוטי קולג'
 

ברישום לקורס 
בניית ציפורניים 

מקבלים מתנה  -
קורס עיצוב גבות 

 0311-ושעוות ב
 ש"ח.

ברישום לקורס 
פדיקור מניקור 
רפואי, מקבלים 

קורס לק ג'ל 
 0511 -מתנה ב

 ש"ח.

טיפול איפור 
קבוע בגבות 

 611 במחיר של
 7ש"ח ל

737-701-1700 
קריית  690דרך עכו 

 ביאליק

https://www.face

book.com/beutic

ollage/timeline 



 

 טיפולים.

טיפול איפור 
מקצועי לאירוע 

 ש"ח. 711 -ב

מכללת 
  אורנים

מחיר מיוחד 
 קריית טבעון 80-10-30-1800 לדמי הרשמה

http://www.ora

nim.ac.il/sites/h

eb/pages/defau

lt.aspx 

ezway 

 

70-70-700-1- אהוד

07 
 2המייסדים 

 קריית ביאליק

https://www.f

acebook.com/

theezway/tim

eline 

 קידום

 

בבגרויות  75%
)מלאה / מקצוע 

 אחד(,
2055* 

 2המייסדים 
 קריית ביאליק

https://www.fa

cebook.com/Kid

umltd 

אלכסיס 
לקויות 
 למידה

 

הנחה 1  81%
 0547373735 ייעוץ חינם

קריית  0השיש 
 חיים

https://www.f

acebook.com/

AlexisLemida?

notif_t=fbpage

_fan_invite 

   מעוף
פל ים בניין  0211272227

ברוש, חיפה 
88135 

www.maof.co.

il 

מכללת 
  השף

 0211211631 הנחה 01%
 73המוסכים 
 חיפה

https://www.f

acebook.com/

hashef/info 

 ספורט

 חטיפו

 טניס צו"ש

 

לחוג דו  01%
 01%שבועי, 

הנחה על כל ציוד 
הטניס )כדורים, 
מחבטים,נעליים, 
כובעים, שזירת 

 מחבטים(

1570555053  

https://www.f

acebook.com/

yaeltoptennis 

 ספא מנדרין

 

על מגוון  05%
 1-700-501-101 טיפולים

 000יפה נוף 
 חיפה

https://www.f

acebook.com/

pages/SPA-

MANDARIN/3

2815119857?s



 

k=timeline 

 עידן חדש

 

על  0118
 חיפה 62חנקין  077-7027004 טיפולים

https://www.fa

cebook.com/pa

ges/%D7%A2%

D7%99%D7%93

%D7%9F-

%D7%97%D7%9

3%D7%A9/5346

28319911355?s

k=timeline 

Power 

House 

 

 033מנוי שנתי ב
 0828-870-04 ש"ח לחודש.

קריית  3העלייה 

 ביאליק

https://www.fa

cebook.com/po

werhouseil/tim

eline 

ליאור 
 שטרית

 

 1506800850   

 מתנות

 ג'נטלמן

על כל  01% 
 החנות, כל השנה

10-3255566 
קריון, שדרת 

 עופר

http://www.gen

tleman.co.il/ 

 הפיטיי
 

10-3222000 
קריון, השדרה 

 השביעית
 

 דבי פרחים
 

 04-8747427 
 

 26קרן היסוד 
 קריית ביאליק

https://www.f
acebook.com

/schprjho 

 דפיס

 

הנחה  01%
ממחירי 

המתוקים 
שנרכשים 

בתפזורת )ללא 
 עיצוב(.

הנחה על כלי  5%
נוי / מארזי השי 

 המתוקים.

0526600998 
קריית  62הגפן 

 ביאליק

https://www.f
acebook.com
/ZrymMqwlHl

b 

 נדל"ן שופ דיור

 

וץ משכנתא ייע
 0722405042 חינם

קרית  46גושן 
 מוצקין

https://www.f
acebook.com
/pages/%D7
%A0%D7%9
3%D7%9C%



 

D7%9F-
%D7%A9%D
7%95%D7%
A4/22006636

8129031 

מיזמים 
 שיווק ונדלן

 

ייעוץ נדל"ן חינם 
ברכישת דירה 

 מקבלן
7292-702-074 

קריית  59בן גוריון 

 ביאליק

https://www.faceb

om/meizamiook.c

m/timeline 

 IMAGNET אירועים

 

על צילום  71%
 05%אירועים, 

על צילום 
 מגנטים

1587383001  

https://www.f

acebook.com/i

Magnets 

פלאפונים 
 ומחשבים

מובייל 
 פלייס

 

הנחה על כל  71%
הכיסויים 
 והמגינים.

 

חבילת טעינה 
מושלמת לאייפון 

0,0S  וכל סדרת
 5האייפון 

 0/7/8ולגלקסי 
 ש"ח בלבד. 21 -ב

1278706362 
 82קרן היסוד 

 קריית ביאליק

https://www.f

acebook.com/

profile.php?id

=10000787534

0406 

טופסי 
 מחשבים

 

 10-3288887 הנחה 01%
קרית  6ויצמן 

 מוצקין

https://www.f

acebook.com/

topsi.compute

rs 

O.M.C  

הנחה על  71%
אביזרי הסלולר 

 בחנות.

הנחה על  01%
 אביזרי המחשוב.

12022811111 
 53דרך עכו 

 קריית ביאליק
http://www.o

mc.co.il/heb/ 

שירותים 
 נוספים

 קונפינו

 

 10-3228167 הנחה 5%
 0החרושת 

  קריית ביאליק



 

שני קידום 
ומיתוג 
 עסקים

 

גרפיקות  7ו 01%
  1576033371 לעסק

https://www.f

acebook.com/

Shani.Kidum.

Mitug/timelin

e?ref=page_in

ternal 

Lipman 

Web 

Marketing 

 

 1507771708   

PINK  - 
אריזה עם 
  מיתוג אישי

הנחה  01%
 051בקנייה מעל 

 ש"ח.

הנחה  05%
בחגים בקנייה 

 ש"ח. 711מעל 

1573083300  

https://www.f

acebook.com/

pinkboxdesign

?hc_location=t

imeline 

 -סיון חכים 
 פניםעיצוב 

 

 054-2190006  

https://www.f

acebook.com/

SLH.ID 

 מוטי בקר
 

לביטוח  75%עד 
 1578332613 רכב ו/או בריאות

  

שרה חכים 
 ביטוח

 

 הנחה 01%
0528964353 

 001דרך עכו 
 קריית ביאליק

https://www.f

acebook.com/

SrhHkymSwkn

wtLbytwh 

ארז אסום 
 גננות

 

 1582022532 הנחה 01%

  

 היפופוטם

 

מתנה לכלב 
 בהצגת כרטיס.

הנחה  8%
בקניית מזון 
 לכלב / חתול 

127-8763001 

  

 


