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   הנחה %6 ב שופרסל רשת של "Cash הזהב תו"
 חנויות מזון בפריסה ארצית ובעוד למעלה  062 -התו מכובד בכ

סכום הרכישה לכל עמית מוגבל עד ! רשתות נוספות 02 -מ 
 -ועד ה 26.20.00 -ע מח לתקופת המבצ"ש 020222

   42.23.0203תו הזהב ניתן למימוש עד ה . 02.20.00
  נוספים לפרטים 

 

 

 

  

 

   

 החלומות את לכם שיגשים מפנק במבצע אירופלקס
הנחה  43% -בכ   Horizintalמערכת שינה מתכווננת דגם 

  Visco Carbon ומיטת נוער מתכווננת בשילוב מזרן הבריאות 
 .אשראי יחד. הנחה במעמד חיוב כ 3%הנחה בנוסף  32% -בכ 

  נוספים לפרטים

 

 

 

  

 

   

 השני הפריט על הנחה %58 ב הזורע שמרת
-קונים את אחד מהרהיטים של רשת שמרת הזורע ונהנים מ

הנחה במעמד החיוב  3%בנוסף  0הנחה על הפריט השני 03%
  נוספים לפרטים .בכרטיס אשראי יחד

 

 

 

  

 

   

   מתקדמים הזזה ארונות על חגים מבצעי - הרדור
ארונות ההזזה של הרדור מביאים איתם טכנולוגיה מתקדמת 

הנחה במעמד  02%ועכשיו גם . ויכולות עיצוב מרשימות
    .הנחה במעמד חיוב כרטיס האשראי 0%בנוסף . הקנייה

  נוספים לפרטים

 

 

 

  

 

   

   לאופרה 85-7182 טריו מנוי - הישראלית האופרה
במנוי טריו אופרה במחירים של  0אופרות מתוך  4לבחירתכם 

   .המועדוןהנחה לחברי  02% -כ
  נוספים לפרטים
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   7182 וחורף חגים טיולי - פגסוס
מגוון גדול של טיולים איכותיים במחירים  מציעה לכם  פגסוס

. אמריקה 0 אפריקה0 אסיה0 ליעדים באירופה אטרקטיביים
במעמד " יחד"הנחה למשלמים בכרטיס אשראי  3% בנוסף
  נוספים לפרטים .החיוב

 

 

 

  

 

   

 NCL של הפאר באוניות שייט חבילות - טורס אופיר
האיים  -חבילות שייט מפנקות למגוון יעדים אטרקטיביים 

הבירות 0 מערב הים התיכון0 האיים הקאריביים0 הקנרים ומרוקו
  נוספים לפרטים .ואלסקה הבלטיות

 

 

 

  

 

   

 ונופש תיור אגד מבית ומאורגנים גאוגרפים טיולים
ויאטנאם 0 טנריף0 דרום קוריאה: טיולים איכותיים למגוון יעדים

0 צפון איטליה0 רוסיה0 פולין0 הודו0 פיליפינים0 מרוקו0 קמבודיה
 הנחה במעמד חיוב  3%מחירים מיוחדים ובנוסף . רומניה ועוד

  נוספים לפרטים .כרטיס אשראי יחד

 

 

 

  

 

   

  ובחורף בחגים המומחים עם לטייל - מילניום טיולי
מערב 0 עשרות מסלולי טיול חובקי עולם לצפון איטליה

חבל 0 קובה0 סין0 תאילנד0 יפן0 ב "ארה0 דרום אמריקה0אירופה
. גאוטמלה ועוד0 קוסטה ריקה0 נאפל0 הודו0 הונג קונג0 סצואן

. פיים בישראלמודרכים על ידי מיטב המדריכים הגיאוגר הטיולים
  נוספים לפרטים .הנחה במעמד החיוב 3%לחברי המועדון 

 

 

 

  

 

   

 תעופה קשרי עם מאורגנים וטיולים נופשונים
0 כרתים0 הרי הטטרה0 רודוס0 סיציליה0 חבילות נופש בטומי

פורטוגל ובטומי 0 טיולים מאורגנים לרומניה0 זקינטוס ועוד 
הנחה במעמד  4%מחירים מיוחדים ובנוסף . ומערב גיאורגיה
  נוספים לפרטים .חיוב כרטיס יחד

 

 

 

  

  

 

   

 %81 ב פרימה מלונות ברשת בחגים נופשים
    הנחה

לכל . רשת מלונות קונספט ייחודיים הפזורים מטבריה ועד אילת
. בטעמים ובסגנון האירוח0 מלון חוויה משלו המבטאת בעיצוב

הנחה למזמינים חופשה בחגים במגוון  02%לעמיתי מועדון יחד 
   .הנחה במעמד החיוב 3%מלונות פרימה ובנוסף 

  נוספים לפרטים

 

 

 

  

 

   

  מאורגנים איכות טיולי - עולמי טיול דיסקברי
0 לונדון0 מרוקו0 יפן0 תאילנד 0רוסיה 0גיאורגיה - מגוון יעדים 

הנחה במעמד החיוב למשלמים  4%. וייטנאם וקמבודיה ועוד
  נוספים לפרטים  .בכרטיס אשראי יחד

 

 

 

  

http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934497&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934497&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934499&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934499&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934501&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934501&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934501&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934503&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934503&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934505&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934505&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934507&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934507&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934507&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934509&ClientID=65659496
http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=3934509&ClientID=65659496


 

   

 קרוז מונה מבית מפתיעים במחירים לחגים קרוזים
הפלגות 0 חבילות קרוזים אטרקטיביות בספינות מפוארות

. הצרפתית ואיטליההריביירה 0 ספרד -במערב הים התיכון 
 .הנחה במעמד חיוב כרטיס האשראי יחד 4%לעמיתי יחד 

 נוספים לפרטים

 

 

 

  

 

   

   ל"ובחו בארץ לחופשות בחגים במבצעים נופש קל
טיולים . תל אביב וטבריה 0 ים המלח0 חופשות בארץ באילת

. נופשים ברודוס ובורגס0 מאורגנים לקרואטיה סלובניה ופורטוגל
הנחה במעמד חיוב  4%ם מיוחדים לעמיתי יחד ובנוסף מחירי

  נוספים לפרטים .כרטיס יחד

 

 

 

  

 

 

 

 

   ל"בחו רכב השכרת - Europe Auto יורופ אוטו
באוטו יורופ . המובילים בשרותי השכרת רכב בעולם -אוטו יורופ 

מבצעים ושדרוגים במחירים 0 תמצאו מבחר גדול של רכבים
השכרת רכב  ולחברי המועדון. מעולים ומגוון רחב של יעדים

הנחה  3%+ הנחה במעמד החיוב  3% :ל בהטבה מיוחדת "בחו

   נוספים לפרטים .במעמד הקנייה

   

 

 

 

  

 

   

  מיוחדות בהטבות ל"בחו רכב השכרת - שי אוטו
הנחה במעמד  02%  :במיוחד לחברי מועדון יחד הנחה כפולה

 .אשראי יחד. הנחה במעמד חיוב כ 3%ההזמנה ובנוסף 
 נוספים לפרטים

 

 

 

  

  

 www.yahadclub.co.il הטבות נוספות מחכות לכם באתר המועדון                               
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