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מועצה אזורית

בנים ל
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גוש עציון בית ישראלי

מחלקת ההתנדבות
מתנ"ס גוש עציון

הודעה חשובה למתנדבים

הארכת תוקף כרטיס הטבות למתנדב
מתנדבים יקרים!
ברשותכם כרטיס מתנדב לשנים  .2016-2017מתוך רצוננו להביע את הערכתנו על כל פועלכם במהלך כל השנה ,הערכנו בשיתוף
עם בעלי העסקים את תוקף הכרטיס גם לשנים  .2018-2019מצורפת בזאת רשימת העסקים שבהם הכרטיס תקף לשנים אלו.
תודה לכל העסקים שלוקחים חלק בעידוד ההתנדבות ,ישר כח למתנדבים שנותנים מעצמם מעל ומעבר .מתנדבים חדשים
שאין להם כרטיס/מתנדבים שכרטיסם אבד ,מוזמנים לפנות אלינו בשמחה ולקבל.

נאוה חפץ,

מנהלת מחלקת ההתנדבות ,מרכז קהילתי גוש עציון
nava@matnasetzion.com

מלכה שטרנברג,

מנהלת היחידה להתנדבות ,מועצה מקומית אפרת
oskehila@efrat.muni.il

כתובת
טלפון
הטבה
שם העסק
 054-4933234כפר עציון
 5%הנחה ללא כפל מבצעים
אורלי ברון (בגדי נשים)
 054-5993271נוף הרודיון  27נווה דניאל
 10%הנחה
גילה כרבולים לקטנים
 054-6492110קניון הדר ירושלים
 10%הנחה  -על חזיות ,כריות ,סינרים ובגדים להנקה
הנקה טובה (מוצרי הנקה)
 02-9931234מרכז מסחרי תאנה אפרת
 10%הנחה
סילבי מור (מספרה)
 052-6613361בת עין
 10%הנחה
לזוג (הלבשה תחתונה)
 10%הנחה על מחסני כתר ממחירון ועל נורות ליבון ,בדיקת שעון  02-9933173מרכז מסחרי דקל אפרת
הכל לבית
		
והחלפת סוללה חינם פעמיים בשנה ,מפתח רב בריח אחד  -חינם
 02-9938075מרכז מסחרי תאנה אפרת
 5%הנחה לא כולל מוצרי חשמל
כל בו אפרת
 02-9931835מרכז מסחרי תאנה אפרת
 10%הנחה
שדה כובס (מכבסה)
 054-699644כרמי צור
רות גיליס (סטודיו לעבודה בזכוכית)  10%הנחה על מוצרים  5%הנחה על סדנאות
 02-6501141כפר עציון
 10%הנחה על הדפסת קנבס ,קאפה וקניית מסגרות
פוטו יודאיקה
 02-6507066צומת גוש עציון
 10%הנחה ללא כפל מבצעים
אינגליש קייק
 02-6230465כפר עציון
 5%הנחה
החממה
 02-5661594מרכז מסחרי דקל אפרת
 5%הנחה בקנייה מעל  ₪ 200ללא כפל מבצעים
סופר דיל
 02-5702850אלון שבות
 10%הנחה
סרמוני תה
052-5456080
תוספת עמדת וופל בלגי חינם
רוסט אירועים (קייטרינג)
 02-9933994נווה דניאל
 10%הנחה  -לא ניתן למימוש בסוף יום ובמבצעים
שיפון
 054-5753672תקוע
 25%הנחה או שטרודל דובדבנים בהזמנה מעל ₪ 600
רשל  -שפית פרטית
054-8060253
 3%הנחה
שלומי ניר (קייטרינג)
מנת פתיחה חינם לזוג .מותנה בהצגת הכרטיס בתחילת הארוחה  02-6504483צומת גוש עציון
רוזה
 02-9309220צומת גוש עציון
 10%הנחה על יין 20% .הנחה על קינוחים במסעדה
יקבי גוש עציון
 054-3982313בת עין 172
 20%חודש אימון ראשון או הרשמה לקורס
יש"ע קרב מגע
02-9937999
אגף מבוגרים במתנ"ס גוש עציון כרטיסיה חד פעמית של "בוקר מהסרטים"
אגף ספורט במתנ"ס גוש עציון
כרטיסייה חד פעמית למתנדבים  12 -ניקובים במחיר של  10ניקובים 02-9937999
02-9937999
 50%הנחה על כרטיס שני למופע אחד לבחירה
אגף תרבות במתנ"ס גוש עציון
 072-2508880צומת גוש עציון
 10%הנחה על מוצרים קטנים 5% ,הנחה על מוצרים גדולים	 
מרק אלקטרוניקה
 052-8134844מרכז מסחרי תאנה אפרת
 10%הנחה
אופק (הפקת ארועים)
 054-6366483אלעזר
 10%הנחה בצילום וידאו מקצועי או בתרגום סרטים
טייק סתיו הפקות סרטים
 052-3200401תקוע
 10%הנחה בר מצווה ,חתונה או מעגל מתופפים
תופי שמחה (מעגל מתופפים)
 054-4667272נצח ירושלים  65אפרת
פגישת יעוץ חינם
עמית לחיים (ביטוח)
 050-6711116שד' דוד המלך  49אפרת
א.ק חשבות עציון (ניהול וראיית חשבון)  10%הנחה להגשת דוח שנתי ליחיד וייעוץ חינם לשכירים
 02-6223906צומת גוש עציון
בקניית רכב  -טיפול ראשון בעלות חלקים בלבד
רכב הגוש
 02-5709768יער עציון  -מול כפר עציון
 5%הנחה
חוות ארץ האיילים
 054-3183333חוות ארץ האיילים
 15%הנחה  -לא כולל חגים בהזמנה מראש ,רשיון חובה
טרקטורוני גוש עציון
 02-9931988שמעון  ,2אלעזר
 10%הנחה  -בכניסה לביקור חוויתי בהזמנה מראש
מרכז חוויות
02-9938308
 20%הנחה ל 2018-בלבד
חזיון אורקולי כפר עציון

"כל המעשים הטובים שאדם עושה ,והם מביאים טובה לו ולעולם כולו-
עיקר הטוב שבהם הוא מפני שהאדם עצמו נעשה על ידם טוב" (הרב קוק)

