לקט נבחר

ממועדון ההטבות
שנת

2019

חברים יקרים,
גאים להגיש לקט הטבות נבחרות עליו שקדנו ואותו נמשיך לפתח .הרשימה מכילה בעלי מקצוע ונותני שרות מומלצים ובהנחות משמעותיות.
את הרשימה המלאה של ההטבות ניתן לראות באתר אמ"י .נשמח לעמוד לשירותכם ולשמוע על רצונותיכם בעתיד.
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ביטוחים וכספים

ביטוח צד ג' ורשלנות מקצועית בכסוי נרחב (מיליון • ₪ 1430 )₪
סוכנות קדם • .03-6877825

ראיית חשבון וייעוץ מס עופר בק • דו"ח שנתי עוסק פטור₪ 900 :
עוסק מורשה • ₪ 1100 :ניהול מלא ₪ 300 :לחודש • .03-5405885
ביטוח תאונות אישיות וביטוחים פנסיונים מותאמים לאמנים
איזק מינגוט • ביטוח מבטח סימון • .052-5454572
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שיעורי מחול ותנועה

סטודיו נעים -כל הסניפים :חדר כושר  • ₪ 149שיעורי סטודיו:
חופשי חודשי  • ₪ 285פילאטיס מכשירים .03-5188998 • ₪ 396
שיעורי גאגא -בסוזן דלל ,מנוי היכרות ב 200-במקום 10% • 250
הנחה לפעילות מתמשכת • .052-8828515
יוגה -ירושלים והסביבה ,עם זהר שפירא מנצורה •  ₪ 50לשיעור •

.050-3773337
מרכז ביכורי העיתים -כרטיסיה של  )+1( 10ב.03-6919510 • ₪  420-
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כלי מוזיקה חלילית 20% -הנחה ללא כפל מבצעים בכל סניפי
הרשת ודרך האתר • www.halilit.com :משלוח חינם לכל הארץ
• חדש :סניף יהוד! • .03-6817946

בריכת דג הזהב ₪ 40 -חד פעמי •  ₪ 400עבור  11כניסות •
כפר המכביה • פרץ ברנשטיין  ,7רמת גן • .03-5748595

תזונאית ₪ 90 -לפגישה • קרן אן גיימן • .054-7556657
ישראדנס -בגדי מחול ותנועה 10% ,הנחה ברשת :הוד השרון/
רעננה /תל-אביב • .09-7435015
צימר לאירוח/יצירה באמירים במחיר מיוחד 4/5 -לילות • ₪ 1200
 7לילות  • ₪ 1700מוריה .050-7336861

ארומה -TLV Fashion Mallז 10%הנחה • החשמונאים 96
תל אביב • .03-6877825
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הנחה למופעים

תאטרון ב"ש 50% -הנחה להצגות רפרטואר • .08-6266444

בסקולה 15 % -הנחה קבועה והטבות גדולות להפקות מזדמנות •

.077-5416529

חללי חזרות והופעות להשכרה

בית פרסקו -סטודיו לחזרות בגדלים שונים ( ₪ 100-40בהתאמה
לגודל חלל וכמות שעות) • חלל הופעה( ₪ 1650-1000 :בהתאמה
לדרישות טכניות) • .03-5013305

בית תאטרון קליפה ₪ 65 -לשעת חזרה •  10שעות לפחות •

.03-6399090
בכורי העיתים -השכרת סטודיו  ₪ 50לשעה • אולם מופעי תיבה-
 ₪ 500למופע.
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דברים טובים לחיים ולמופעים

תאטרון בית צבי ₪ 45 -להפקות בית צבי • ₪ 50 ,להפקות תיאטרון
הספרייה • .03-6161122
סוזן דלל -מחול ישראלי למעט בת-שבע  25 %הנחה (קוד • )2525
מופעי חו"ל קוד הטבה  5050כ 50%-הנחה • .03-5105657

תאטרון בית לסין 50 % -הנחה • .03-7255333
תאטרון הסמטה • ₪ 10 -לא כולל גאז • .03-6812126
תאטרון תמונע ₪ 20 -זוג כרטיסים למופעי תאטרון ומחול בלבד •

.03-5611211
תאטרון ניסן נתיב.03-5182410 • ₪ 35 -

מכירת כרטיסים

אפליקציית "חוליו" -עזרה במכירת כרטיסים למופעים ברגע
האחרון • עמלת הנחה לחברי אמ"י וקידום באתר חוליו • פרטים
באתר אמ"י/לשונית הטבות • עדי ארקין.054-5992525 :

סינמטק תל אביב -מנוי( ₪ 430 :במקום .6876* • )₪ 620
בית צבי 50% -הנחה  +הטבות חד פעמיות לפי המתפרסם •

.03-6161122
תאטרון הבימה 50% -הנחה על כל רפרטואר ההצגות של התיאטרון
למעט "לילה אחד באפריל" • קוד הטבה.03-6295555 • 9933 -
תאטרון חיפה 50% -הנחה להצגות רפרטואר • .04-8600500

