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כרטיס חבר לשכה בלבד  בהצגת
 

: ההטבות החדשות
 

 "לילדים  בחינםבדיקות ראייה . למשרד הרישוי לרישיון נהיגה: חינםבדיקות ראייה  – "ארז אופטיקה
 .כולל עדשות מיוחדות  VOGUEלמותג  ₪ 299. על כל משקפי השמש והראייה הנחה 30%. ולמבוגרים

 "על כל המוצרים ועל כל קנייההנחה  10% (:במרכז המסחרי,ח"בית קפה ברחוב הפלמ) – "קפה דובשנית 
 "גם המוזלים, על כל המצבריםהנחה  30% (:אילת/ש"ב/א"ת/חיפה/בירושלים)  – "פמצברי שנ. 
 "בסיום  ושטיפת רכב בחינםעל עבודה וחלקים  הנחה 10%: בטיפול שנתי לכל סוגי הרכב – "דוידוב-מוסך מאיר

 .כל טיפול
 "סניף בורחוב בית הדפוס , תיקונים בסניף גבעת שאולהאביזרים ועל העל  הנחה 10% – "סלולארי הדוידקה

 .בדוידקה מרכז העיר
 "על כל המוצרים ועל כל קניההנחה  12%(: בכל סניפי ירושלים והסביבה) – "רשת קפה הלל. 
 "יה או המבצעיםועל כל קנ על כל המוצרים 15%(:  פינת מבצע קדש, 26ה "בית קפה ברחוב הל) – "ה"קפה הל 

 ₪ 19  (-חמאה/קנמון/אגוזים/שקדים/שוקולד)מאפה( + לימונדה/תפוזים)מיץ טבעי/קפה :הבאים
₪  29  -שמנתגבינת /טונה/יווני/ריאות עם חביתהלחמניית מיני ב/כריך( + לימונדה/תפוזים)מיץ טבעי/קפה 

 "בדיקת פרונט וכיוון תינתן , [במבצע גם]צמיגים חדשים  4או  2בקניית [  תלפיות, 26האומן ]  – "סופר צמיג
 .פרונט בחינם

 "64 מ"ס 80*120פוליגל /  מ"מע+  ₪ 34 מ"ס 60*80פוליגל : רחוב בית הדפוס בגבעת שאול – "השלט ₪ +   
 מ "מע+  ₪ 50 (-' מ 10 -6)' מ שמשונית מחיר ל/  מ"מע+  ₪ 60  ( -'מ 5עד )' מ שמשונית מחיר ל מ"מע

 .המחירים כוללים גרפיקה / מ "מע+  ₪ 250 –מ "ס   80*200רולאפ   

 " גן האירועיםVIEW" –  מיוחדת נוספת הנחה₪  1,000בהצגת הכרטיס , לאחר סיכום עלות האירוע. 

 "Jerusalem post" – 10 מ "מע+  ₪ 200מלים  מודעות 100, מ למודעה"מע+  ₪ 350 מלים מודעות
                                                                                                                                                                                       .    ים'למודעות אינצ מחירים מיוחדים. למודעה

 
: קיימותההטבות ה

 

 "ן"על פי הסכם חתום עם דפי נדל, םובלעדיות לחברי לשכת המתווכי הנחות מיוחדות – "ן"דפי נדל. 

 "ן"על פי הסכם חתום עם שיר, ובלעדיות לחברי הלשכה בלבד הנחות מיוחדות –" ן"שיר. 

 " בכל  בחינםלמועדון החברים  הצטרפות (33בן יהודה / קניון מלחה ) –" גרפוס פרינט/ גרפוס
בחודש יום  25%הנחה של (. ₪ 10שקל על כל קניה ב)צבירה של נקודות לקניה-המועדון מקנה/ הסניפים 
 .מבצעים מיוחדים לחברי המועדון/ ההולדת 

 
 .לשכת המתווכיםירוט באתר כל ההטבות והמבצעים הייחודיים לחברי לשכת המתווכים מופיעים בפ** 


