כרטיס תושב
שווה יותר

בעידוד העסקים
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וחי אחיך עמך,
צאו והתפרנסו זה מזה
תושבים יקרים,
כחלק מהמהלכים והחזון של המועצה לשיפור השרות לתושב,
המועצה הנפיקה בקיץ האחרון כרטיסי תושב אישיים לתושבים.
הכרטיס הוא שווה ערך ומעניק הטבות מתחלפות
בכל תחומי החיים בקריה :תרבות  ,קהילה צרכנות ועוד.
בתקופה הקרובה הכרטיס יעבור שדרוג ואנו בתהליך הרחבת
מגוון השימושים בכרטיס וההטבות הנלוות אליו.

לקראת תקופת החגים הבעל"ט המועצה יצאה במיזם
"וחי אחיך עמך ,צאו והתפרנסו זה מזה".
במסגרת המיזם העסקים המקומיים נותנים הנחות והטבות ייעודיות
לתושבי הקריה בהצגת כרטיס תושב.
המיזם נועד לרווחת תושבי הקריה ,בעלי העסקים והלקוחות ולעודד צריכה מקומית.
שימו לב ,המועצה אינה אחראית על טיב ואיכות השרות או ההנחה הניתן בבית העסק,
האחריות חלה על בעלי העסקים בלבד.

אתם מוזמנים לבצע את הקניות לקראת החגים כאן בישוב ולתמוך בעסקים המקומיים.

כרטיס תושב מגיע לך יותר

לשרות התושב

בס״ד

3

מקב

לים כרטיס אשראי

פיצות
משפחתיות

מסדרים לכם
שנה סוףףףף!

תוספות

ב99

*עד 50%

ש"ח

טליתות

יין אדום מתוק קונקורד
של כרמל מזרחי  10ש"ח בלבד
בהצגת כרטיס תושב

0587371817 • 02-5016030

הנחה

*על פריטים המשתתפים במבצע ,בתאריכים שיפורסמו ע"י המועצה

בס“ד

עוגה טובה

נגיש לך .מתאים לך.
טלזכארף

מתחילה עם

חומרי גלם מעולים

38252smile@gmail.com 058.3238.252

על מחלקת מפיות

כוס אייס קפה
טארטלים | קצפות | שוקולדים | אבקות | מליות | קישוטים
צבעי מאכל | תבניות | קופסאות | אביזרי עזר ועוד...
מכבדים אשראי

בלוך 5

קריית יערים

)בחנייה מצד שמאל(

 10%הנחה
בקניה מעל 150

₪

בהצגת כרטיס תושב

שימו לב לשינוי בשעות הפתיחה
ימים א‘-ה‘  20:00-22:00יום ו' וערבי חג 11:00-13:00

חינם!!
בקניה מעל 100

המבצ עים בהצגת כרטיס תושב בלבד .עד גמר המלאי .ט.ל.ח.

 10%הנחה
*₪ 50
לא כולל מטפחות מרובעות

*ללא כפל מבצעים .מוגבל עד לחג סוכות תשפ“ב

20:30-22:00
9
054-8490442

Telzscarf

₪

משתלם להיות תושב קרית יערים!

כרטיס תושב מגיע לך יותר
Esther Collins

ידיים
טובות

makeup artist

ס

ב ה באת כר

תוש ב

10%

הנחה

טי

מחכה לך,
אסתר קולינס

050-9371255

> 052.7155.986

ל
תוש

בי הקריה

סירוק פאות
מקצועי

סירוק
כלות

עיצוב
וצביעה

תסרוקות
ערב

פאנים
ותספורות

~
~

בלוך  13טלזסטון |  | 052-7630084אסתי הרצברג  -אומנות השיער




קבעתם אירוע? מהרי לשריין את התאריך!

~ 

 10%הנחה

> 052.7155.986

איפור
כלות וערב

 10%הנחה על גומיות שיער ,סרום ,קופסאות וראשים
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~ 

 
20:30-22:30

~ 

יפה .מטופחת
 
ניחוחות
 9ומלאת
~   20:30-22:30
054-8412445

 
054-8412445

למזמינים כתיבת אתר עד ר"ח חשוון  /למזמינים מודעת שנה טובה

rotgoldb@gm ail .c om

 10%הנחה

בהצגת כרטיס תושב

לא כולל אודם ומייק אפ

054-8412445
ערב :א-ה 20:00-22:00
בוקר :ב ,ד ,ו 10:30-12:30

משתלם להיות תושב קרית יערים!

בעידוד העסקים

כרטיס תושב מגיע לך יותר
בס“ד

בעידוד העסקים

ח ו ל מ י ם

ל ה ר ו ו י ח

מבצע לתושבי היישוב
שיחת ייעוץ ראשוני חינם

052-7658668

* 3 0 %
ה
ע ד

טחון בעבודה ובחברה(
)עבדנו על חיזוק הב

פגישת אפיון
והתאמה ראשונית
)עד שעה וחצי(
*עד חג סוכות תשפ"ב

ה נ ח ה
1 . 1 0 . 2 1
-

בנוסף
הנחה על רכישת
חבילת המשך

200

ייעוץ וייצוג
בדיני ממונות ומשפחה

ע ל
ר ק
ב ת
מ ו
ת ם
ו ז מ נ י ם
פ ג י ש ת
י ע ו ץ
י ש י ת
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₪

טוען רבני

י
ע ו ת
י ם
ק ר ק ע
ד י

במקום 280

ישראל אשר בלוי

ב
ק
ו
צ
א
מ
ל
י
א
ו
ע

"יצאתי מבלבול וזה כבר שווה לי מיליון
איך לעמוד על שלי
וחצי דול
אר.בצולמרהדתימכובדת ,מה שלא היה
ו
דה
ב
עבוהתהליך .שרי הבינה אותי ולימדה
לפני
כדי שלא אסבול מרגשות
אותי  3שלבים
ליים ואוכל לבטא את עצמי.
שליפשר לסמוך על שרי  -ולדעתי היא עושה
אאת זה ממקום של שליחות"
ב' איזור ירושלים

10%

מ ה מ ג ר ש

ש ל כ ם

י ו ת ר

?

5866094B@gmail.com
054-8490442
מאמנת רגשית לילדים ולמבוגרים ומנחת קבוצות

 25%הנחה בהצגת כרטיס תושב

לדעת
שהכל
בסדר
איתו

זיצים
רגשים
מ
סוחפים
ו

מנגן ושר באירועים פרטיים

נינג'ה

השנתיים הראשונות לחיים הן חלון הזדמנויות
להשפעה על התפתחות המוח והמערכות השונות.
ההשלכות הן עד  120שנה * אל תפספסי!

*מחקרים בתחום מדעי המוח

אולי גם את נתקלת באי שקט ,גזים ,קושי בויסות עצמי והרגעה ,קושי ברכישת אבני
הדרך ההתפתחותיים )הרמת ראש ,התהפכות ,זחילת גחון ,זחילת שש ,העמדות,
הליכה( ,סרבול מוטורי ,היפוטונוס ,גמישות יתר ,טורטיקוליס ,העדפה צידית ,סדר יום
ושינה ,הרגלי ניקיון וגמילה ועוד אתגרים? צרי קשר עוד היום ונשמח לעזור:

054-8496712
 10%הנחה לתושבי טלזסטון
בהצגת כרטיס תושב

058-736-0949

%

על חבילות טיפול וסדנאות
בהצגת כרטיס תושב
לרוכשות בתקופת המבצע בלבד
אפשרות מימוש עד חצי שנה מרכישה

המרכז להתפתחות אם.תינוק.ילד

עינבל אדלר
קידום התפתחות מיטבית
אבחון  .טיפול  .הנחיה

B.SC

058 79 92 883
moveup054@gmail.com

7

משתלם להיות תושב קרית יערים!

כרטיס תושב מגיע לך יותר
בעידוד העסקים

כל מכשירי החשמל
כאן בטלזסטון!
מבצע לרגל החגים
לתושבי היישוב

מקפיא  6מגירות
 ₪ 1,080בלבד!!!

SACHS

במקום ₪ 1,250

ענק
מבחר
של כל מכשירי החשמל

בסוכות ,כולנו נשב בדירת ארעי.

ומתי תשב אתה
בדירת קבע משלך?

10%
הנחה

למחזיקי כרטיס תושב
לכל סוגי השירותים המשפטיים

ייעוץ לכל סוגי המשכנתאות:
רכישה ,בניה ,שיפוץ ,מיחזור,
איחוד הלוואות וכל מטרה

הגדולים והקטנים

פרנקל משכנתאות .מגשימים לכם חלומות.

 10%הנחה לתושב טלז סטון

ניתן להגיע בכל היום בתיאום מראש
או בשעות הפתיחה ב .ג .ד18:45-20:00 .

רח‘ בלוך  11בחניה
052-7153323
h0527153323@gmail.com

הנחה 10%

גרביים וגרביונים
לכל המשפחה
תכשיטי כסף
וגולדפילד
ניקוב חורים לעגילים

התכשיטים
על
וגרביונים
גרביים
בהצגת כרטיס תושב
לכל המשפחה
יערים |כסף
תכשיטי
5334307
יצחק  ,5קרית
וגולדפילד
ניקוב חורים לעגילים

לקוחות
הבית! %
10

רחלי גורביץ | 0548682928

בא עם
גרביים

בא עם
גרביים

משה | 0504425426 :בלימא0537176252 :
הרב בלוך  ,5טלז סטון | mbfinance123@gmail.com

בהצגת כרטיס תושב
בין התאריכים ט"ו אלול עד א' חשוון

תינתן הנחה על סך 10%
על מגוון מוצרים:
רמקולים ,נגנים ,אוזניות ,מטענים ,כרטיסי זכרון ,דיו ,טונרים ועוד.
מוגבל למוצרים שמחירם עד  1000שקל

026497497

   5

''10:3012:30 :' | 12:0021:30 :

mbtelstore@gmail.com

משתלם להיות תושב קרית יערים!

בעידוד העסקים

