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 6102ו "מועדון צרכנות לרופאים תשע -" יחד"חוברת קיץ דיגיטלית מועדון 

הטיולים , אנו שמחים להגיש לכם את החוברת הדיגיטלית של ההטבות 6102לקראת קיץ 
הנהלת המועדון והצוות מאחלים לכם קיץ . ההפתעות והכייף, המבצעים, הפינוקים, המשפחתיים

 ! מרענן

 

 

 

 6102קיץ  -טיולי משפחות של חברות התיירות המובילות 

במחירים מיוחדים שמח להציע לכם מגוון טיולים מאורגנים וחופשות שייט  "יחד"מועדון , לכבוד הקיץ
י חברות התיירות "הטיולים מאורגנים ע. והטבות לכל המשפחה ליעדים נבחרים באירופה ובאמריקה

 ! קיץ של חוויות והרפתקאות לכל המשפחה. פגסוס תיירות ואופיר טורס, נתור: המובילות

 

 

 

 בהטבות מיוחדות כי יום טוב מתחיל בלילה טוב –אירופלקס 

. במעמד החיוב 5%+ אירופלקס מזמינה אתכם להתקדם לחווית שינה מושלמת במחירים חלומיים 
עם מערכת קפיצי פוקס  Comfort Nightמזרון , המתאים עצמו למבנה הגוף Jasmin Viscoמזרון 

. שכבות לטקס לתמיכה מושלמת 6בעל שילוב ייחודי של  Aerofreshמזרון , לתמיכה נקודתית
 . 0-011-80-0101ו עכשיו להזמנות חייג

 

 

 

 Check Up -אביזרים לרכב ועוד ב, מצברים, כיוון פרונט, נטים'ג, צמיגים

, תיקון וכוון מתלים ברכב, ת רכבצבעו ,אביזרים לרכב, מצברים, כיוון פרונט, נטים'ג, מתמחים בצמיגים
ועכשיו מבצעים . יישור שילדה ועוד, תיקוני תאונות, חשמלאות רכב, שרות למזגן אויר ברכב-התקנה

כל הצמיגים ללא , רוכשים זוג צמיגים ומקבלים חבילת הטבות ייחודית: ייחודיים עם הכניסה למועדון
 . הנחה במעמד החיוב 5% ,ובנוסף. ח"ש 061 -מילוי גז למזגנים לרכב ב, מ"מע

 

 

 

Fun Travels  ל"חוויה של פעם בחיים בחו -סאמר סקול 
למטרה לתת מענה תיירותי איכותי ולאפשר  ששם ,סאמר סקול לבני נוער ישראלי מהחברה הדתית

סאמר סקול דתי בלונדון וניו : מציעה שני טיולים ללימוד אנגלית החברה. ל מהנה ומוצלחת"חווית חו
ומחנה קיץ באנגליה לחולי כדורגל . זמנהבמעמד הה 6%+  הפעלות ועוד, יורק עם תוכנית אישית

 . תשלומים 5במעמד החיוב ועד  5%, בנוסף .ועוד ביקור באטרקציות, הכולל כניסה למשחקים
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 שייט גיאוגרפי וטיולים מאורגנים לאירופה מבית החברה הגיאוגרפית

החברה הגיאוגרפית מזמינה אתכם לשייט גיאוגרפי מהקוטב הצפוני ועד אנטארטיקה לחוות מראות 
במדריכים  הטיולים מלווים. מאורגנים לאירופה בסטנדרט בלתי מתפשרוטיולים  .טבע נדירים

הנחה של . קבוצות קטנות, טיולים חווייתיים הנוגעים בתרבות המקומית, מסלולים מוקפדים, מקצועיים
 ". יחד"במעמד החיוב בכרטיס  5%

 

 

 

 להיטי הקיץ של אופיר טורס

ופינוק ברחבי אירופה  נופש, חבילות ספא ועדהחל מטיולים מאורגנים במחירים מיוחדים 
הים , האיים הקאריביים, לים התיכון Norwegian Cruise Lineשייט תענוגות באוניית פאר  .הקסומה

נהרות באווירה /שייט עצמאי בתעלות -בית /חופשה בראש אחר על סירה. האדריאטי והבירות הבלטיות
 . לקבלת מחירים מיוחדים" יחד"יש להזדהות כחבר מועדון  .פסטורלית ורגועה

 

 

 

 6102טיולי קיץ  -פגסוס 

מחירים איכותיים וטיולי משפחות ב מאורגנים מגוון גדול של טיולים מציעה לכם  פגסוס
י מפרט "עפ)פנסיון מלא / ב חצי פנסיון "אפריקה ואמריקה ע, אסיה, ליעדים באירופה אטרקטיביים

 . במעמד החיוב" יחד"למשלמים בכרטיס אשראי  8%בנוסף הנחה (. הטיול

 

 

 

 6102ב לקיץ "טיולי איכות מאורגנים באירופה וארה -נתור 

יבלטר 'ספרד כולל אנדלוסיה ג, ב מחוף לחוף"ארה, פורטוגל, טיולים מאורגנים לסלובניה וקרואטיה
יש . אוסטריה, קרואטיה ומונטנגרו, רומא ודרום איטליה, נורבגיה והפיורדים, גיאורגיה, וקוסטה דה סול

$ 011והנחה של . 6,111$במעמד החיוב לטיולים עד  5%לקבלת הנחה " יחד"להזדהות כחברי מועדון 
 . 6,111$לאדם לטיולים מעל 

 

 

 

 מונה בסט במבצעי שייט בפיורדים של נורבגיה והריביירות האירופאיות

ולפיורדים של נורבגיה בספינות מפוארות הכוללות אטרקציות  חבילות קרוז לריביירות האירופאיות
מסעדות  ,ספא מפואר, חדרי כושר מאובזרים, מתחמי פעילויות לילדים, בריכות שחייה -מגוונות 
זוגות לאזור האגמים והפסגות / טיול משפחות , ובנוסף. מופעים בינלאומיים ועוד, קזינו ,מגוונות

 . הנחה במעמד החיוב 8% -לחברי המועדון  .אוסטריה האלפיות של

 

 

 

 ל "וחוחבילות נופש ומאורגנים קודש , מאורגנים דרך החופש -קשרי תעופה 

שייט , טיולים מאורגנים למגוון יעדים. סיציליה ומלטה, הרי הטטרה, חבילות נופש לקוסטה בלנקה
, רומניה, ל לשומרי מסורת לצפון איטליה וטוסקנה"טיולי קודש וחו, לריביירות מערב אירופה ולקאריביים

יש . עמד החיובהנחה במ 8%+ לחברי המועדון מחירים מיוחדים . פורטוגל, קרואטיה וסלובניה
 ". יחד"להזדהות כחברי מועדון 

 

 

 

 ל"הזמנות בתי מלון בחו -אלדין טרוול 
מתכננים חופשה שתמצו בה את כל הדרישות שלכם ? ל"בחו מלון מחפשים המלצות אמתיות לבתי

בתי מלון ושרותי תיירות נוספים  01,111 -אלדין טרוול תמצאו מעל ל באתר של? ותיהנו עד הסוף
ולחברי . שאטלים והסעות פרטיות, הזמנות לקבוצות, ואטרקציות לכל המשפחה הכוללים סיורים

 . הנחה במעמד החיוב 5%המועדון 

 

 

 

 ל לעמיתי יחד"הנחה על השכרת רכב בחו 01%אלבר מעניקה 

במיוחד ! הבינלאומיות והמובילות בכל יעד ואתם מרוויחיםאלבר משתפת פעולה עם חברות ההשכרה 
הנחה  5%+ הנחה במעמד הרכישה  01%: ל"הנחה על השכרת רכב בחו 05% -" יחד"לחברי מועדון 

 ". יחד"במעמד החיוב למשלמים בכרטיס מועדון 

 

 

 

 חמש יבשות, כתובת אחת - Auto Europeאוטו יורופ 

, באוטו יורופ תמצאו מבחר גדול של רכבים. המובילים בשרותי השכרת רכב בעולם -אוטו יורופ 
ל "השכרת רכב בחו ולחברי המועדון . מבצעים ושדרוגים במחירים מעולים ומגוון רחב של יעדים

 . הנחה במעמד הקנייה 5%+ הנחה במעמד החיוב  5% :הנחה01%בהטבה מיוחדת של 
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 6102במבצעי השכרת רכב לקיץ  - Kal Carיורופקאר 

הנחה  5%+ הנחה במעמד ההזמנה  01%ולחברי המועדון הנחה כפולה . השכרת רכב בכל העולם
 ". יחד"יש להזדהות כחברי מועדון . במעמד החיוב

 

 

 

 עם מגה לאן" יחד"את הקיץ הזה מבלים ב

, הופעות, הצגות תיאטרון, עולם תרבות ופנאי של כרטיסים במחירים מיוחדים למופעי סטנד אפ
מזמינים את . מסעדות ועוד, ספרים, נופש בארץ, אטרקציות, טיולים וימי כייף, ורט אתגריפסטיבלים ספ

ומבצעים איסוץ בעמדות הכרטוס הפזורות בכל רחבי הארץ ( מגה לאן" )יחד"הכרטיסים במועדון 
 . 0021211: קוד ארגון לרכישת. מקרית שמונה ועד אילת בדרום

 

 

 

  6102-01ספח הרשמה מנויים עונות  -האופרה הישראלית 
עד  6 -אופרות קבועות ובנוסף מ 8 -לאופרה המורכב מ 6102-01לרשותכם ספח הרשמה מנוי לעונת 

ספח . מופעים לבחירה 0עד  6 -ובנוסף מ מופעים קבועים 6ספח למנוי מחול הכולל . אופרות לבחירה 5
קה קרקסי נובו סירק עוצרי נשימה המשלבים אטרובטי 8למנוי קרקסי במה הכולל מנוי לסדרה של 

 . קרקסית עם אומנות התאטרון והמחול

 

 

 

 בשבועות אופים לחם הר סיני מתוק במקום הכי ישראלי שיש גשר נהריים

נאפה לחם בצורת הר סיני ובתוכו נשלב . אחד ממנהגי החג שאנו משמרים הוא אפיית לחם הר סיני
יפור ס" אגדת לחם"סדנאות האפייה יתקיימו ב... מרשמלו ועוד, חלווה, שוקולד -הפתעות מתוקות

שופץ עם המון אהבה וכיום נהנים ממנו מבקרים שאופים ,0060מופלא על תנור לבנים ששרד מאז 
  10-2156205לפרטים נוספים . להנאתם

 

 

 

 שבועות יוצא מן הרגיל עם פסטיבל בועות ומים -חמת גדר 

, 821מגלשת ספלאש , בריכה קרה, מיצגי בועות והפעלות מים: בואו לחגוג את החג במקום שכולו מים
לחברי המועדון . פארק דיג והכל לצד המרחצאות והמפלים, מסיבה רטובה, מזרקות מים', מגלשת גליצ

 ". יחד"הנחה במעמד החיוב בכרטיס אשראי מועדון  61%

 

 

 

 יוקרתי ומרגיעה לגוף ולנפש, חופשה חלומית -מלון כנען ספא 

יוקרתית ומרגיעה לגוף , מציע לכם לחדש את האנרגיות עם חופשה חלומית -מלון בוטיק כנען ספא 
, ב חצי פנסיון ושפע פינוקים"הרי הגליל והגולן ע, רקע נופים לכינרת ולנפש בין ראש פינה ועמוקה על

 6ולמזמינים מינימום . הנחה במעמד החיוב 01%+ הנחה על מחירי המלון במעמד הקנייה  1%כולל 
 . טיפול אמבט שמנים אחד מתנה וערכת ספא יוקרתית לחדר -לילות 

 

 

 

 סיטי אופטיק במבצעי קיץ שגם אתם תרצו לראות ולהראות

City Optic  כל המותגים עכשיו  -מבחר משקפי שמש ומשקפי ראייה של כל המעצבים  -סיטי אופטיק
הנחה על מבחר משקפי שמש ומשקפי ראייה של מיטב המעצבים  01%במבצע קייצי במיוחד של 

 ". יחד"הנחה במעמד החיוב בכרטיס אשראי  0%+ המובילים 

 

 

 

 לימודי קיץ במרכז לימודי הפנאי הגדול בישראל בסינמה סיטי  -זמן אשכול 

במעמד החיוב לחברי המועדון ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה בהרשמה לסמסטר  5%הנחה של 
המקנה " זמן אשכול"כרטיס לסרט בסינמה סיטי מתנה וכרטיס חבר ל, בנוסף. קיץ הנפתח בחודש יוני

 . במבחר בתי קפה ומסעדותהנחות והטבות במזנוני סינמה סיטי ו
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 1%הנחה  -אבחון וטיפול טריקולוגי בנשירת שיער  -מעבדות הייר קליניק 

בואי לאבחון טריקולוגי לאיתור הסיבות לנשירה וקבלי תוכנית לטיפול בהתאמה ? סובלת מנשירת שיער
מגובים בטכנולוגיה המתקדמת והמעודכנת ביותר ” מעבדות הייר קליניק”שי המקצוע באנ. אישית

את הבדיקה המיקרוסקופית . לאבחון בעיות שיער ובאמצעי הטיפול הייחודיים והמובילים בתחום זה
 . מבצעים מומחים מובילים בתחום מדעי השיער” מעבדות הייר קליניק”ב

 

 

 

 הנחה 3% -מכשיר ביתי לשיפור מראה עור הפנים  NEWA -מ "ס פארם בע.ד.מ

היא האמצעי הכי אפקטיבי בשוק כיום לטיפול  NEWA® Skin Care Systemמערכת לטיפול בעור 
אפשר ליהנות מחידוש העור באופן בטוח וללא  ®NEWA– בעזרת ה  .ינג לשימוש ביתי'באנטי אייג

ועכשיו במבצע מיוחד . חידוש העור ותאי הקולגן ,ינג'הטיפול אפקטיבי והתוצאה היא אנטי אייג .כאבים
 . במעמד החיוב 8%+ במעמד הקנייה  1%- הנחה  01% ":יחד"לחברי מועדון 

 

 

 

 הנחה 1% -מחנה קיץ למנהיגות צעירה  -מחנני 

בנות מכל . מנהיגות צעירה מעשית עם חוויה מהנה וכיפיתהמשלב ' וט' מחנה קיץ לבנות בוגרות ח
והכל בקמפוס מדברי קסום  הארץ נפגשות לשבועיים חוויתיים של פעילות חברתית עניפה ומקורית

, קיץ מלא בעשייה -" הנני"מחנה . תוך כדי בניית האישיות בתור מנהיגות חברתיות, בערד
 ! קיץ עם נשמה, חברה, העשרה,חוויות

 

 

 

 הנחה 1% -מ "מוסך חושי בע

, בולמים, ודות מכניות במתלי הרכב הכוללות גם תיקון והחלפת מתליםמוסך חושי מתמחה בביצוע עב
במוסך חושי תוכלו לרכוש את כל מותגי הצמיגים המובילים  .תפוחים ועוד, משולשים, הגאים, ציריות

 . בשוק במחירים הטובים ביותר וכל זאת עם חיוך ולב רחב כמו בכל משפחה

 

 

 

 

  www.yahadclub.co.ilהטבות נוספות מחכות לכם באתר המועדון 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.ima.org.il/YahadClub/SupplierDetails.aspx?supId=1352
http://www.ima.org.il/YahadClub/StaticPage.aspx?Page=8638
http://www.ima.org.il/YahadClub/SupplierDetails.aspx?supId=1354
http://www.ima.org.il/YahadClub/SupplierDetails.aspx?supId=135640
http://www.yahadclub.co.il/
https://www.facebook.com/yahadclub
http://www.ima.org.il/YahadClub/Categories.aspx
http://www.megaleaan.co.il/
http://www.ima.org.il/YahadClub/StaticPage.aspx?Page=5754
https://www.ayalon-mcc.co.il/clubsClient/homepageyahad.aspx
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