מועדון ההטבות לחברי אמ"י
חברים יקרים,
שמחים לפרסם את דף ההטבות המומלצות שלנו לשנת  .2016/7הטבות אלו הן רק רשימה חלקית מהטבות רבות
נוספות .לרשימה המלאה של ההטבות .קבלת ההטבה מותנית בהצגת כרטיס חבר של חברי א.מ.י בתוקף או/
קוד הטבה .לנוחיותכם ,הוספנו הטבות גם בפריפריה ,בהטבות רבות קישור ישיר לאתר ההטבה .אנא עדכנו אותנו
באם נתקלתם בבעיה /הנאה מיוחדת .אנו עובדים כל העת על שיפור ונשמח לשמוע הצעות נוספות.

ביטוחים וכספים

01

 1ביטוח תאונות אישיות  ₪ 350לשנה • סוכנות חמד •
רישום ופרטים ב-א.מ.י03-6877825 .
 2ביטוח צד ג'  ₪ 1468לשנה • סוכנות קדם • 03-6912727

02

 3רואי חשבון ויועצי מס עופר בק • becko@bezeqint.net
 דו"ח שנתי לעוסק פטור  • ₪ 900 -דו"ח שנתי לעוסק רשום
– 03-5405885 • ₪ 1100

שיעורי מחול

03

 1ביכורי העיתים  ₪ 45לשיעור בודד •  ₪ 200ל 5-שיעורים •
 ₪ 360ל 10-שיעורים • 03-6919510

טיפולים
 1דיקור סיני רן בן אלי • מטפל בעל נסיון רב • תואר ND.DIP.acp
 ₪ 180לטיפול 3 ,טיפולים ראשונים • בתל-אביב ובנימינה●•
054-4864312
 2חנות טבע חכמת האדמה •  25%הנחה לחברי אמ"י לטיפולים
בקליניקה •  10%הנחה ממוצרי החנות • 052-8366012

		

 3מס'ג מיכל בר-לב מס'ג רקמות עמוק ופלדנקרייז • ₪130
ל 50-דקות • 052-8365688

 2גאגא  4שיעורים לחודש • ₪ 240 :חופשי חודשי • ₪ 400
מנוי הכרות ב₪ 240-

 4דיקור סיני ושיאצו הוד השרון • "רוני ננר -רפואה סינית ושיאצו" ●
מתמחה בבעיות כאב ואורטופדיה • 054-4986299 • 1+1

 3סטודיו נעים חופשי חודשי לשיעורי סטודיו • ₪ 285
פילאטיס מכשירים ב • ₪ 396-הסטודיו החדש במזא"ה - 42
סטודיו ב • ₪ 249-מכשירים ב03-5188998 • ₪ 349-

 5תזונה קרן אן גיימן דיאטנית /יעוץ תזונאי •  90₪למפגש •
 054-7556657

 4שיעורי יוגה ירושלים והסביבה ,זוהר שפירא מנצורה •
“●• ₪ 50זמן ליוגה עם זוהר" • 050-3773337

מוזיקה

		

04

מופעים
 1סוזן דלל  20%הנחה  1+1 /על הפקות סוזן דלל • ₪ 35
בערב המופע על בסיס מקום פנוי • 03-5105657

05

 2תיאטרון בית לסין  50%הנחה בהצגת כרטיס א.מ.י• .
03-7255333

 1חלילית עד 20 %הנחה מחיר מחירון ללא כפל מבצעים●• 
בסניפי תל -אביב :יפו ,האוזן השלישית ורמת החייל •
03-6817946

 4תיאטרון גשר  50%הנחה • 03-51570006-5

 2לינקטון הפצת סינגלים ומוזיקה • ( ₪ 1075במקום )1400₪

 5תיאטרון הסמטה [ ₪ 10לא כולל מופעי ג'אז!] • 03-6812126

פנאי ומשפחה

 3התיאטרון הקאמרי  50%הנחה • 03-6060903

 6תיאטרון תמונע  ₪ 20על בסיס מקום פנוי ביום המופע למופעי
מחול ותיאטרון •  20%הנחה על מופעי מוזיקה • 03-5611211

06

 1בריכת דג הזהב רמת גן • כניסה חד פעמית ₪ 400 • ₪ 40
לכרטיסיה  11 -כניסות

חללים לחזרות
 1תאטרון קליפה  ₪ 40לשעה עבור  20שעות מינימום •
03-6399090
 2סטודיו קילומבו ירושלים •  ₪ 50לשעה •
 quilombojerusalem@gmail.com
 3סטודיו רמנגאר ת"א •  ₪ 60לשעת חזרה●•
קרן 050-3293929
 4תאטרון האימפרוב ת"א •  ₪ 60למינימום  20שעות●•
אנה 054-4450913

 7צוותא  15%הנחה להפקות צוותא בלבד • 03-6950156/7
 8בי"ס למשחק יורם לוינשטיין  + 50%הטבות חד פעמיות לפי 
המתפרסם • 03-6886514
 9סינמטק תל אביב מנוי שנתי חופשי ב[ ₪ 320-במקום ]₪ 600
03-6060826
 10בית צבי  ₪ 40להפקות בית צבי • 03-6161122

07
08

 11ניסן נתיב  ₪ 35להפקות ניסן נתיב • 03-5182410
 12תאטרון באר שבע  50%הנחה • 050-7610130

ביגוד למחול
 1דאנס שופ  20%הנחה • 03-6091763

