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שלכם,

צבי גוב-ארי
ראש העיר

שלכם,

דורון מלכה
חבר מועצת העיר

תושבות ותושבים, בעלי עסקים יקרים,
תקופת משבר הקורונה מהווה אתגר לכלל תושבי העיר. מאות עסקים, 
המהווים את עמוד השדרה הכלכלי של העיר, נקלעו לקושי כתוצאה 

מירידה חדה בהיקף הפעילות. 

במסגרת הפעילות לקידום המגזר העסקי יזמנו את שבוע העסקים המקומיים 
אשר נועד לעודד את תושבי העיר להעדיף את העסקים המקומיים, לבחור 

בהם, לתמוך ולאפשר להם צמיחה ושגשוג.

אני שמח להציג בפניכם חוברת הטבות ובה מקבץ עסקים יבנאים הפעילים 
בעיר במגוון תחומים.

התמיכה בעסקים בעיר חיונית בעת הזאת אף יותר מתמיד. תמיכתכם 
תאפשר לעסקים לחזור לאיתנם ולהמשיך להעניק שירות מצוין לתושבי העיר. 

בהפקת חוברת זו הושקע זמן ומאמץ והיא תולדה של ההבנה והרצון שלנו להעניק את מלוא 
התמיכה למגזר העסקים הקטנים והבינוניים בעיר. 

אני פונה אליכם בבקשה להצטרף אלינו במאמץ הכולל למינוף העשייה העסקית בעיר למען 
העצמאים ובעלי העסקים הפועלים בה. נצלו את ההטבות המוצעות לכם ומשולבות בחוברת 

זו בקופונים והנחות.

יחד נחזיר את הכלכלה היבנאית לאיתנה ונצא ממשבר הקורונה מלוכדים ומחוזקים.

יבנאים קונים ביבנה!

תושבים ובעלי עסקים יקרים,
מציאות החיים בחודשים האחרונים מאתגרת לכולנו ובמיוחד לסקטור 
העסקי בעיר. העסקים ביבנה הם המנוף הכלכלי של העיר והלב הפועם בה.

בשנים האחרונות אני מלווה מקרוב את העסקים המקומיים. כחבר מועצת 
העירייה נעניתי ברצון לקריאתו של ראש העיר לסייע לקידום העסקים 
הקטנים והבינוניים ביבנה. אני גאה ושמח על היוזמה העירונית לעידוד 
העסקים במסגרת ''שבוע העסקים של יבנה'' אשר נועדה להעניק לבעלי 
העסקים שלנו פלטפורמה שיווקית, חשיפה וסיוע. לכם התושבים זוהי 
הזדמנויות נהדרת ליהנות מהטבות ומבצעים ובעיקר לפרגן ולתמוך 

בעסקים המקומיים. 

 בטוחני כי בכוחות משותפים נצליח לעבור תקופה זו בצורה הטובה ביותר. 
תודתי לראש העיר, מר צבי גוב-ארי על תמיכתו ועידודו לקידום המהלך, לדוברות העירייה על 

הארגון וההפקה ולכלל השותפים הפועלים לקידום העסקים והחברה ביבנה.



הקופונים וההטבות בתוקף עד 31.1.21 )אלא אם כן בעל העסק ציין אחרת בכפוף לתקנון 
בית העסק(. ניתן להשתמש בהטבה אחת ללקוח.

מימוש ההטבה בהצגת קופון בבית העסק. ניתן להוריד את הקופונים גם מהאתר העירוני 
.www.yavne.muni.il בכתובת

העירייה אינה אחראית לתוכן הפרסום מטעם בית העסק ולא תישא באחריות בגין אופן 
מתן ההטבה.

www.orlykayam.com עיצוב והפקה: סטודיו אורלי קיים

מוגש מטעם לשכת הדובר

תוכן העניינים
בתי קפה מסעדות ומזון

חנויות ומסחר

שירותים מקצועיים

טיפול וליווי מקצועי

בריאות ויופי
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10-26

34-38

28-32

40-46



בתי קפה מסעדות ומזון

עמ׳ 4 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

מסעדת ג'יזל

08-9322755 | דרך הים 34, יבנה )בתחנת דלק ״דלק״(
 Gizel_restaurant |  gizel_restaurant 

בכל קניית אוכל מוכן
מעל ₪150 בימי שישי

קבל
לחם פרנה מתנה

M Burger

08-9420186 | שד׳ דואני 20, לב יבנה
 www.mburgeryavne.co.il |  m.burger.yavne

קנה
ארוחת קומבינה

שכוללת 4 המבורגרים + ציפס גדול
+ בקבוק 1.5 ליטר

טבעות בצל מתנה!
קבל

08-9331118 | שד׳ דואני 18, לב יבנה

בכל קנייה
מעל ₪200

עוגה מתנה

תבליני אהרוני



בתי קפה מסעדות ומזון

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 5 

054-7090709 | הנחשול 22, המרכז של קרסו ביבנה
  netachim | www.netachim.co.il

על כל קניה מעל ₪300

חב׳ המבורגר/קבב מתנה!
 * מוגבל ליח׳ 1 ללקוח, מהפריטים שבמבצע
* ההטבה עד ה- 31.12.20 או עד גמר המלאי

קבל

נתחים - קצביית בוטיק

073-7294878 | שד' דואני 58, יבנה
  pizza_chef_yavne

073-7294878 | שד' דואני 58, יבנה
  pizza_chef_yavne

בכל הזמנה ב-100 ₪ ומעלה

2 פיצות שף משפחתיות

לחם שום או שתיה מתנה!
קבל

פיצה שף יבנה

פיצה שף יבנה

₪ 100 ב-

2 פיצות ענקיות+תוספת

₪ 100 ב-

פיצה ענקית+תפו״א מדורה+שתיה גדולה

₪ 100 ב-

לא תקף במשלוחים

לא תקף במשלוחים



בתי קפה מסעדות ומזון

עמ׳ 6 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

08-6189322 | הנחשול 22, המרכז של קרסו ביבנה
 לה גופרה, יבנה

כתובת אתר למשלוחים 
www.mishlohim.co.il/menu/11224

קנדי סנטר, יבנה |  רחלי פרנסא
www.lychee-fruits.co.il

קרפ צרפתי + תוספת לבחירה + 
אייס קפה בינוני

ב- ₪30

לה גופרה

ליצ׳י מגשי פירות

על כל האתר
הנחה15%

1700-501032 משלוח מהיום להיום
להזמנות בווצאפ ווצאפ 054-9891456

כשר

* ההטבה עד 19.12.20

פלאפל בריבוע

08-9400062 | הדוגית 16, מרכז רוגובין, יבנה
 www.falafelbaribua.co.il |  falafelbaribua

קנה
מנת פלאפל

רימונדה מתנה!
קבל



בתי קפה מסעדות ומזון

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 7 

054-4451763 | שד׳ דואני 20, מרכז מסחרי לב יבנה

052-6856263 | קישון 9, קניון G, קומת כניסה
  Chillboxyavne

שווארמה, בשרים על האש

אדל בשרים

Chillbox

על כל התפריט
הנחה10%

יוגורט קטן
ב- ₪20

שווארמה תומר

08-9426259 | שד׳ העצמאות 15, יבנה

על כל מנת שווארמה
מקבלים פחית שתייה

חינם
* קופון לכל אדם



בתי קפה מסעדות ומזון

עמ׳ 8 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

050-6760552 | קישון 9, קניון G, קומת כניסה
  תמר-חוויה של טעםם 

1 ק״ג אגוז מלך קלוף

תמר חוויה של טעם

ב-  ₪35
90

ב-  ₪45
08-6998800 | הנחשול 22 מתחם קרסו, יבנה

 ג'יג'י ההבדל בטעםם

עסקית שניצל בטעמים
+ צ’יפס + שתיה

ג׳יג׳י ההבדל בטעם

אפיית בגטים במקום

שורשים בית הטבע והבריאות יבנה

קנו ב-250 ₪
ושלמו רק

כל סדרת מוצרי החורף של ברא צמחים
לטיפול וחיזוק מערכת החיסון

₪ 200
08-9334202 | 050-8699737 | שד׳ דואני 20, לב יבנה

שורשים בית הטבע יבנה 



 

*5522

50,000הלוואה ללא ריבית ב-  * ₪*       
ב- 50 תשלומים

 כל ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי באינטגרציה משכורת חודשית ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על
 ידי לאומי, בסכומים ובתנאים כפי שיקבעו על ידי הבנק,, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע > הלוואה ללא ריבית: ההלוואה
 נושאת ריבית שנתית קבועה. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש בכפוף לעמידה בתנאי המבצע > פטור מעמלות ל-3 שנים: חשבון הלקוח יזוכה מדי חודש בסכום
 עמלות עו“ש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה כפופים לשיקול דעת
 הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל > ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים
 ובאישור הבנק > המבצע בתוקף עד 21.12.21 לאומי רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל את וללא הודעה מוקדמת > תנאי המבצע המלאים והמחייבים

מפורסמים בסניפים או באתר הבנק

*5522*5522

תושבי יבנה

לפרטים אנא פנה לסניף אגוז רח' אגוז 2 מרכז מסחרי נוה אילן, יבנה
ניתן להזמין פגישה באתר לאומי: www.leumi.co.il או לחייג 5522*



חנויות ומסחר

עמ׳ 10 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

ממלכת ההפתעות

גרין האוס רהיטים ועיצוב פנים

פינת המבצעים

08-6915545 | שד׳ דואני 18, יבנה

054-6466191 | שד׳ דואני 18, לב יבנה
www.g-h.co.il |  green.house.yavne 

08-9420388 | מרכז מסחרי, רח׳ החירות, יבנה

קנה
מזרן זוגי

חד פעמי מוצרי מזון וניקיון

חנות צעצועים בלונים ועוד

זוג כריות ויסקו 
בשווי ₪300

בהצגת קופון זה

דאודורנט AXE ספריי
2  ב- ₪15.90

קבל

5 %
הנחה



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 11 

baldini נעלי

גרין האוס רהיטים ועיצוב פנים

054-6466191 | שד׳ דואני 18, לב יבנה
www.g-h.co.il |  green.house.yavne 

054-6212098 | קישון 9, קניון G, קומת כניסה
www.baldini.co.il |  Badini baldini

קנה
ארון הזזה

קנה מעל 

זוג מגירות 
בשווי ₪300

קבל

₪250

₪50 הנחה!
קבל

baldini נעלי

₪130
כל המגפיים

ב-

G 08-6684544 | קישון 9, קניון

דשה
ה ח

קציי
קול



חנויות ומסחר

עמ׳ 12 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

נעלי רחל

 052-2433079 | 08-9435189 
שד׳ דואני 50, יבנה |  נעלי רחל 

חנות לחיות וסלון יופי לכלבים מגוון ציוד 
היקפי ומזון לחיות המחמד

נעלי נוחות לנשים וגברים במחירים אטרקטיביים

על קולקציית החורף 
החדשה

קואלה סנטר

072-2223667 | האגוז 2, מרכז מסחרי נווה אילן
 koalacenter.yavne 

הזמן תספורת לכלב

לרכישה ממגוון מוצרי החנות
* למימוש ביום התספורת בלבד 

* מימוש אחד ללקוח

וקבל ₪30

הנחה20
עד%

חליפות

₪44 90
ב-

KIWI

G 08-915-7476 | קישון 9, קניון



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 13 

כוכב הצעצועים

08-9432000 |  שד׳ דואני 42, יבנה
 כוכב הצעצועים

בקנייה מעל 
₪100

משחק קסמים של חזי דין
או 

ערכה של שרשראות 
וצמידים ב- ₪5

קבל

כל בו הצעצוע

052-3595564 |  שד׳ דואני 20, לב יבנה

לאחר 25 שנים החנות הותיקה של ארמונד ז"ל ואישתו אסתר תסגר בקרוב. 
מזמינים אתכם לעזור לנו למכור את המלאי במחירים מעולים.

הנחה על כל החנות

רחלה עיצוב אופנה

08-9421334 | חרוב 2, נווה אילן, יבנה |  רחלה סתוי 

היכולת להתאים את הבגד ללקוחה במקצועיות, הפכה את רחלה לסמן ימני באזור 
כולו. הקולקציה מורכבת מפריטים בעלי אמירה אישית ומאתגרת, שיהפכו אותך 

לֹכּה מיוחדת!

על החולצות הלבנות
גם המכופתרות

הנחה40%

הנחה50%



חנויות ומסחר

עמ׳ 14 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

שירה מקושקשת

054-4782217 | הצדף 2, יבנה |  שירה מקושקשת

בהזמנת עיצוב בלונים 
DVD חוברת עבודה או

במתנה
* משלוח חינם ביבנה בלבד

G 072-2555245 | קישון 9, קניון

G 1-700-552-523 | קישון 9, קניון

הנחה20%
על כל הקנבסים

על כל התכשיטים בחנות

כזה אני רוצה

OREA

1+1
*אין כפל מבצעים. *למימוש ברכישה מעל 

₪199 בלבד. *ט.ל.ח. *החלפה עד 14 יום בלבד.



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 15 

לא כולל אביזרי אייפון מקוריים.

050-7564444 | 054-4449651
שד׳ דואני 18, לב יבנה | החירות 2, יבנה

הנחה20%
על אביזרי סלולר

פלא פיזנטי

תיקון / מכירה של כל מכשירי הסלולר

צעצועים
חיים חצי חינם

צעצועים
חיים חצי חינם

08-9328858 | הירמוך 1, יבנה 

08-9328858 | הירמוך 1, יבנה 

טרמפולינה במבצע
4.5 פיט

מחיר מיוחד
 ₪329.90

לשבוע בלבד עד 19.12.20

מבחר מטריות
₪5 ליח׳ 

מוגבל ל-1 יח׳ בלבד



חנויות ומסחר

עמ׳ 16 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

G 08-9332266 | קישון 9, קניון 

יוניקידס

2 זוגות לילדים

ב-₪200

08-9121103 | האורגים 4, יבנה |  ביג ספורט, יבנה

08-9426633 | נחל פולג 1, יבנה 
 littleprince.co.il | www.littleprince.co.il  

ביג ספורט

הנסיך הקטן

בקנייה מעל ₪300

או
קבל

תיק ממותג 
אנדר ארמור

מתנה אחרת 
שוות ערך

הנחה30%
על כל מותגי הנסיך הקטן 

ברכישה עם קוד קופון "יבנה"
באתר הנסיך הקטן

החל מה-11.12.20 ועד סוף 2020 או עד גמר המלאי

*על הדגמים המשתתפים



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 17 

055-5586141 |  שד׳ דואני 50, יבנה |  מוצרי כתר, יבנה

055-5585870 |  שד׳ דואני 50, יבנה |  לה מירא'ז

054-2240220 |  שד׳ דואני 18, יבנה

מוצרי כתר יבנה

לה מירא'ז

שקל סטוק

בקנייה מעל ₪50

קבל
כוס ברד מתנה!

הנחה20%

הנחה50%

על ארון שירות כתר
שתי דלתות וחמישה תאי אחסון

על המוצר השני
)הזול מבניהם(

₪280 במקום ₪350



חנויות ומסחר

עמ׳ 18 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

chickititas   | 050-7744444 | שד׳ דואני 18 לב יבנה |  ציקיטיטס קפש

צ׳יקיטיטס

הנחה10%
על כל החנות

  smileandgift1 | 050-4449500 | שד׳ דואני 42, יבנה

08-9428476 | שדרות דואני 20, יבנה

08-9420015 | המיסב 1, צמוד ל בן אנד ג'ריס, מול תחנת דלק פז, יבנה
www.flowernet.co.il :להזמנת משלוח אונליין

חיוך ומתנה

ארטרה פרחים

קנה

שוקולד מתנה

2 אינסטבלוקים מקוריים 
ובלעדיים )בלוקי עץ(

את השלישי בחינם!

בכל קניה מעל ₪100

קבל

משלוחי פרחים ועציצים לכל הארץ



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 19 

08-9428476 | שדרות דואני 20, יבנה

G 08-9437191 | האומן 1, יבנה | הקישון 2 מתחם
 www.avivdrinks.co.il |  בית המשקאות של אביב

סופר לב יבנה וזאני

בית המשקאות של אביב

משלוחים חינם

מארז צייסרים מתנה
בכל קניית בקבוק 
וויסקי סינגל מאלט

שוק פירות וירקות מובחרים, טרי יום יום
בית מאפה וקונדיטוריה

* על הזמנה של מינימום 200 ₪

G 08-9437191 | האומן 1, יבנה | הקישון 2 מתחם
 www.avivdrinks.co.il |  בית המשקאות של אביב

בית המשקאות של אביב

מארז גבינה תוצרת 
הארץ במתנה

בקניית 3 בקבוקי 
יין דלתון



חנויות ומסחר

עמ׳ 20 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

פינוק חנות המפעל

פינוק חנות המפעל

הכל לבית יעקוביאן

סט מגבות מטבח
מבצע מתנה

שמיכה זוגית מפנקת 
כבש ב- ₪129

טוסטר איכותי של גולד ליין 
רק ב- ₪130

על קניה מעל ₪199

מבצע חורף חם

08-9421272 | האומן 1, יבנה
  פינוק - עיצוב טקסטיל לבית

08-9421272 | האומן 1, יבנה
  פינוק - עיצוב טקסטיל לבית

08-9421566 | שד׳ דואני 50, יבנה |  הכל לבית יעקוביאן

מגבות, מצעים, שמיכות, חלוקים ורקמה ממוחשבת

מגבות, מצעים, שמיכות, חלוקים ורקמה ממוחשבת

מגוון של כלי בית, שכפול מפתחות ,עציצים וכו׳

במקום ₪200



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 21 

גולדפיש חנות חיות יבנה

גולדפיש חנות חיות יבנה

ברכה-חנות בגדי מעצבים

חטיף מתנה!

בכל קניה של מזון 
לחתולים ו/ או כלבים

חלוקת מזון 
עקב משבר הקורונה סיוע וחלוקה 

של מזון לכלבים וחתולים לכל מי שידו 
אינה משגת.

קופסא עם מזון מוצבת כבר מחודש אפריל סמוך לחנות, 

לטובת מי שאינו רוצה להיחשף.

08-9438090 | שד׳ דואני 18, יבנה
  bracha.fashion | www.brachafashiononline.com

08-8567439 | המיסב 5, בתחנת הדלק דור אלון ביציאה 
www.gf-online.co.il | לכיון ישובי גדרות יבנה

08-8567439 | המיסב 5, בתחנת הדלק דור אלון ביציאה 
www.gf-online.co.il | לכיון ישובי גדרות יבנה

בוטיק אופנה ומכון שיזוף מהמובילים בתחום. בגדי מעצבים 
ומותגים מהארץ והעולם, תכשיטים ואקססוריז

הנחה20%
לרכישה בחנות או באתר



חנויות ומסחר

עמ׳ 22 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

קסם הטקסטיל - החנות לעיצוב והלבשת הבית

ג.ש.ר מחשבי ואלקטרוניקה

עדי מחשבה

08-9435248 | 050-3731202 | שד' דואני 20 מרכז מסחרי לב יבנה

שטיחים | וילונות | מגבות | שמיכות | מצעים | מפות | כריות | רקמה ממוחשבת

www.gcomp.co.il | 08-9327318 | שד' הסנהדרין 3, יבנה

054-5380938 | שד' דואני 46 קניון קנדי סנטר
www.adipc.co.il 

על כל מוצרי החנות 
לכל תושבי העיר יבנה

על מסכי מחשב

הנחה10%

הנחה5%

קבל 
אוזניות מתנה!

בקניית מחשב נייד 
מהיצרנים המובילים בשוק



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 23 

מרתון ספורט
בגדי גברים מובילים

מרתון ספורט
מותגי נשים וילדים

כל בו יונה אומנויות

איציק 08-9438069 | שד' דואני 46 קניון קנדי סנטר

לילי 08-9328030 | שד' דואני 46 קניון קנדי סנטר

08-9328088 | האורגים 4, יבנה |  כל בו יונה אומנויות

מבצעים נוספים בקופה

מבצעים נוספים בקופה

+

+

הנחה10%

הנחה10%

רכשתם מוצרים מעל ₪300?
קיבלתם ₪30 בונוס!

רכשתם מוצרים מעל ₪600?
קיבלתם ₪90 בונוס!

רכשתם מוצרים מעל ₪1000?
קיבלתם ₪200 בונוס!



חנויות ומסחר

עמ׳ 24 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

נווה מחשבים - מעבדת מחשבים

אנימל סטוק

פי סי ליין

08-9422020 | שד' דואני 20 מרכז מסחרי לב יבנה

08-6136767 | ווצאפ: 052-6292946 | הנחשול 22, המרכז של קרסו ביבנה
  Animal Stock

054-2883242 | שד׳ דואני 46, קנדי סנטר, יבנה
  Pc Line Buzaglomaor

₪

מצלמת אינטרנט
בסך

על כל קניה 
מעל ₪150

בלבד99

שמפו לכלבים בשווי ₪50
קבל

מתנה!

על כל האביזרים בחנות!
הנחה30%

* ההטבה עד לתאריך 31.12.2020



חנויות ומסחר

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 25 

Don Amor

אופטיקה הלפרין

08-9333553 | המיסב 5, יבנה

 על כל משקפי הראייה והשמש
+ המע"מ עלינו!

על כל רכישת חליפת חתן

חבילת פינוק
קבל

מתנה!

הנחה50%

* לא כולל עדשות מגע ותמיסות * לא כולל רייבאן שמש וקרטייה 
גובה הנחת המע"מ 14.53% * אין כפל מבצעים

* בתוקף עד 25.12.20

קישון 9, קניון G, קומת כניסה

ליבנאים בלבד

אופטיקה הלפרין

קישון 9, קניון G, קומת כניסה

כל עדשות המגע

ללא מע"מ
* גובה הנחת המע"מ 14.53% * אין כפל מבצעים

* בתוקף עד 25.12.20



חנויות ומסחר

עמ׳ 26 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

סולתם יבנה

ארודור פרקטים ושעם

הום אנד מור

מבצע בלעדי לחנות סולתם יבנה

קבלו

מצעי פליז יחיד 70 ₪

מיטה וחצי 80 ₪

זוגי 1.60 90 ₪

על אריחי שעם דקורטיביים לקיר

            כל סדרת כלי הבישול Cube ב-

סדרת כלי הבישול עם ציפוי Non Stick איכותי, בגימור דמוי שיש.
המגוון כולל: סירים, סוטז'ים, מחבתות, מחבת גריל ועוד.

הנחה60%

הנחה10%

קישון 9, קניון G, קומת כניסה

08-6586588 | חידקל 19, אזור התעשייה יבנה

ארודור פרקטים ושעם 

Home & More - הום אנד מור 
קישון 9, קניון G, קומה ראשונה

* עד סוף ינואר 2021 או עד גמר המלאי * במסירת קופון בלבד



HOME&MORE



טיפול וליווי מקצועי

עמ׳ 28 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

לפידות סוכנות לביטוח יבנה

יעוץ וליווי כלכלי למשפחות

חלמיש - ליווי כלכלי למשפחות

www.lapidot-ins.com | 46 053-3828312 | קנדי סנטר -  שד׳ דואני

052-6111414 | הדוגית 25, יבנה

  chalamish | 054-2473336 | יבנה

מקיפה לתיק הביטוח 
ודמי הניהול הפנסיונים

שובר מתנה 
בסך

בדיקה חינם

₪500

לייעוץ ממוקד 
בתחום הביטוחים

הנחה20%



טיפול וליווי מקצועי

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 29 

אורטל תנועה בהתפתחות וייעוץ שינה

השלווה הפיננסית שלך

דורין חן כרמי ייעוץ שינה לתינוקות ופעוטות

050-8834650 | יבנה
 ortal-babies.co.il |  אורטל תנועה בהתפתחות וייעוץ שינה 

 yahel.hashalva | 052-5259759

   dorin.doula | 054-2311076 | הדוגית 25, יבנה

שיחת ייעוץ 
ואבחון חינם

לתהליך של 3 חודשיםלפגישה הראשונה

חינם

הנחה25%הנחה10%

על מפגשים פרטניים 
בסדנאות ליווי 

התפתחותי ושינה

הנחה20%

מתי בדקת את עצמך מעסקים דומים לתחום שלך, 
מתי עשית ייעול זמן בעסק או עם עצמך?



טיפול וליווי מקצועי

עמ׳ 30 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

  משפחתון הבית החם

053-8851667 | אהרון חג'ג' 14, יבנה
 משפחתון הבית החם

 yozrimhazkacha | 054-5396633 | שד׳ דואני 46, יבנה

nlp דבי מלכה יועצת זוגית ומנחת

יוצרים הצלחה

052-2745177 | יבנה

הנחה50%

הנחה50%

לפגישה ראשונה

לשני המפגשים הראשונים

בחדר צבעוני וקסום... קורים תהליכים נפלאים! 
טיפול רגשי בשילוב אומנויות בשיטה מיוחדת וקצרת מועד.

הרשמה ללא עלות 
עד חודש מרץ 2021

משפחתון הבית החם
בבעלות שירלי טלקר

 לגילאי 3 חודשים עד גיל 3



טיפול וליווי מקצועי

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 31 

054-6696446 | הנחשול 19, יבנה | 
  OrlyShirKeidar.Imaginlp | www.orlyshir.com

www.morba.co.il | 050-4706666 | העוגן 7, יבנה

קרן לוי-בוקין  | 054-7516106 | בתוקף עד 28.2.21

אורלי שיר קידר

הבית לפיתוח קריירה

עו"ד מור ליה בן-ארויה

הנחה10%
ברכישת מנוי שנתי

דמיון מודרך להאזנה לילדים ונוער

נרשמים ומצרפים חברים לסדנה 
ומקבלים פגישת ייעוץ אישי

והכוונה לבחירה נכונה
במתנה!

תוכניות ליווי דיגיטליות לילדים ונוער להתמודדות עם 
פחדים ו/או חיזוק הביטחון העצמי, מיני קורסים דיגיטליים 

להורים-לתמוך בילדים בנושאי פחדים וביטחון עצמי,
דמיון מודרך להאזנה לילדים ונוער.

דיני משפחה וירושה

"לבחור נכון!" - סדנה ייחודית וחוויתית להכנה לקראת 
הבחירה במגמות הלימוד בחט"ב ובתיכון

מבצע חבר מביא חבר

על כלל השירותים המשפטיים 
הניתנים ללקוחות המשרד

הנחה20%



טיפול וליווי מקצועי

עמ׳ 32 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

 raynechsim | 058-6454005 | הקישון 1, יבנה

 tipulev | www.balev.co.il | 050-4455451

052-2509674 | 052-2266001 | שד׳ דואני 18, יבנה |  תיווך לב יבנה

ריי נכסים, תיווך ושיווק נכסי נדל״ן

נתלי אלקובי נקודה בלב

תיווך לב יבנה

הנחה25%
בעמלת תיווך או 
שירותי עריכת דין

על חשבון המשרד

תושבי יבנה בלבד 
זכאים להטבת ₪100 

למפגש הראשוני

הערכת שווי הנכס
ללא כל התחייבות

צלצלו אלינו!

פסיכותרפיה, מטפלת רגשית, נותנת מענה לטיפול בחרדה 
CBT ומחשבות טורדניות, דרך טיפול



כולנו קונים מקומי!

#קונים_מקומי

עסקים מקומיים הם חלק בלתי נפרד מהעיר שלנו, מהיישוב ומהשכונה.
בנק הפועלים גאה לתמוך בכלכלה המקומית ומעניק לבעלי העסקים 

מגוון הטבות לקידום העסק.

כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש.

חפשו פועלים לעסקים



שירותים מקצועיים

עמ׳ 34 |  * ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח

גל של דלתות

052-5036400 | נרקיס

החלפת צילינדר 
לדלת פלדה

לתושבי יבנה בלבד
ב-200 ₪

משווק מורשה ומתקין מורשה של רב בריח תיקונים, 
דלתות חדשות, פריצות, שירות ואחריות עם חיוך ועבודה מהלב

מומחה בשילוח בינלאומי ושחרור 
סחורות מהמכס

אנדי קרגו

  ND.Cargo.Israel | 055-6634191 | הדרור, יבנה

על שירות השחרור מהמכס
בביצוע הובלה ימית או אוירית

הנחה50%

הבלונים של גילי קיים

עיצוב סטנד בלונים
לכל אירוע

₪ 250

KAYAM BALLOONS 

 050-6651111

במקום 350 ₪

  KAYAM_BALLOONS    



שירותים מקצועיים

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 35 

פיגומים אלומיניום תוצרת ספרד 
מעולים לעבודה בגובה

עבודות מתכת מחסן ברזל

אור ניקיון ואחזקת מבנים

יורו סייפטי יבוא והפצה בע"מ

www.m-sh.co.il | 050-6698800 | העמל 8, יבנה

050-9444438 | הרצל 14, יבנה
 www.orcleaming1.co.il |  אור ניקיון ואחזקת מבנים 

www.euro-safety.net | 052-3333086 | יבנה

בהזמנת ניקוי ספה
קבל שובר מתנה

מגוון תוספות לפיגום

ללא עלות 
צבע בתנור, גלגלים 

טלסקופים מוארכים ועוד

ברכישה מעל 500 ₪ 

הובלה חינם 
ביבנה

לניקוי הבא
בסך ₪70



שירותים מקצועיים
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טופ סיסטם

052-8435307 | הגלעד 21, יבנה
Top System - עד גמר המלאי טופ סיסטם *

התמונה להמחשה בלבד  קנה
 FHD ביתית wifi מצלמת אבטחה

provision מבית pt 838 דגם

 כרטיס זיכרון 32 ג׳יגה מתנה!

הדרכה אישית על פייסבוק/אינסטגרם
בואו ללמוד לעשות את זה בעצמכם!

בלבד לשעה וחצי 
)במקום ₪430(

קבל

ב- ₪350

דגשים - נטע מסילתי

תריסי קרן יבנה

  dgeshimonline | 050-7347250 | יבנה

050-5303272 | האלון 29, יבנה

לכל תושבי יבנה 
בכל הזמנה!

הנחה10%



שירותים מקצועיים
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* עד גמר המלאי

מהמחירון באתר 

פינצ׳ר - פנצ׳רייה עם שיניים

Auto Point

08-9557837 | המיסב 2, יבנה |  פינצ׳ר פנצר׳ייה עם שיניים - סניף יבנה

08-9421619 | האומן 1, יבנה
 autopointisrael | www.otopoint.co.il

הנחה5%

דפוס שילובים

פינצ‘ר
פנצ‘ריה עם שיניים

dfus24@gmail.com | 08-9422666 | הסהנדרין 3, יבנה
www.shiluvimd.co.il |  דפוס שילובים 

על כל החלפת 4 צמיגים
קבל

כיוון פרונט או מגבים
מתנה!

מצבר לרכב 
עד 60 אמפר 

ב- ₪385



שירותים מקצועיים
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בדיקת תיק ביטוח ופנסיה

ללא עלות

מעיין מלה אהרון - סוכנת ביטוח

 Maayan@hibur-ins.co.il | 052-5433219 | המפרש 10 יבנה

 Hiburins |  www.hibur.ussl.co.il

moshemula@gmail.com | 050-8249824

* בדיקה ראשונית בלבד

50% הנחה על בניית אתר מכירה 
50% הנחה על אתר תדמית 

50% הנחה על בניית דף נחיתה 
דומיין לשנתיים במתנה ללקוחות המצטרפים

אמרלד - שיווק ופרסום בדיגיטל

www.emeralds.co.il | 08-6103980 | המיסב 5, יבנה
  emeraldforbusiness 

הקמת אתר אינטרנט חדש 
לבית עסק 

תזכה את הלקוח 
בפרסום בפורטל יבנה 

בחינם למשך חודש שלם!



office@mey-yavne.co.il מייל:  ׀   08-9332030 פקס:  ׀   08-9332000 טל:  ׀  יבנה   ,20 דואני  שד’  יבנה  ראשי  משרד 
gan-yavne@mey-yavne.co.il 08-6992005 ׀ מייל:  08-6992000 ׀ פקס:  3475 ׀ טל:  42, גן יבנה ת.ד  גן יבנה הרצל 

1800-50-41-42 www.mey-yavne.co.il

תושבים יקרים,
 עם תחילת עונת הגשמים,

 אנו מזכירים כי חל איסור מוחלט
 לחבר מרזבים ומערכות לאיסוף

מי גשמים אל מערכת הביוב.

 חיבור מעין זה גורם
 נזקים כבדים למערכת הביוב.

 באם יש ברשותכם חיבור אסור מסוג זה
 הנכם נדרשים לנתקו באופן מיידי!

 חיבור מרזבים אל מערכת הביוב
 הינו עבירה על החוק והעוברים

עליה צפויים לתביעות.



בריאות ויופי
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מתנה 
"ג'ל לצחצוח שיניים"

ייחודי ומיוחד
ברכישת 2 מוצרים בשווי 190 ₪

לכל המוצרים אישור משרד הבריאות תעודת כשרות!

Dan's Runners קבוצת ריצה

נעמי פסטרנק 
שיווק ופיתוח עסקי FOREVER אלוורה

Natural 2 Me

 Dan Sadan | 054-6602312 | יבנה

073-7423494 | הדוגית 5, יבנה
www.natural2me.net |  Natural2m

050-8589975 | האמוראים 18, יבנה
www.nomi-forever.co.il |  nomipasternak 

אימון נסיון

ומשלוח חינם 
לתושבי יבנה בלבד

חינם

הנחה15%
על כל האתר

yavne ההנחה תינתן בהקלדת קוד קופון *



בריאות ויופי

* ההטבה עד ה- 31/1/2021 או עד גמר המלאי.  ט.ל.ח | עמ׳ 41 

מדיקל סין - קליניקה לרפואה משלימה

חגית פילאטיס

קליפס מעצבי שיער

052-8488558 | שד׳ דואני, מרכז לב יבנה

   HagitPilates | 054-2226213 | הערמון 42, יבנה

08-9431590 |  שד׳ דואני 46, יבנה |  יוסי קליפס אסולין 

פילאטיס בוטיק בקבוצות קטנות ואינטימיות, 
בסטודיו ביתי ונעים בשכונת נווה אילן

2 שיעורים
מתנה!

ברכישת מנוי חופשי חודשי

שיאצו / רפלקסולוגיה
פדיקור רפואי

מחיר מלא לטיפול ₪140

הנחה15%

הנחה35%

על כל הטיפולים 
במספרה



בריאות ויופי
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דודי יובל סולימני - רפואה סינית

 dudikur.com | 054-7300811 | הדוגית, יבנה

הנחה20%

על טיפול 
ברפואה סינית

DAVIDI

052-5526050  | קישון 9, קניון G, יבנה

הנחה50%
על תספורת ופן

קליניקה לטיפול בבעיות מיגרנות, סוכרת
בעיות כאב ואורתופדיה

בהזמנת איפור ושיער לכלה
איפור ושיער למלווה 

מתנה!
שווי הטבה בסך ₪800

* ההטבה הינה ללא תוספות שיער

רויטל בוחניק - איפור ושיער

050-9671545 | חרוב 4, יבנה
  revital make up artist & hair



בריאות ויופי
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אבי ויהודה נבון - סלון 2000

08-9420720 | שד׳ דואני 20, לב יבנה
אבי ויהודה נבון )סלון אלפיים( 

הנחה15%
על כל המוצרים 

של לה בוטה

אדית מנור קוסמטיקה בגישה הוליסטית 

אדית מנור קוסמטיקה בגישה הוליסטית 

הנחה10%

הנחה10%

טיפול להטענת ״מצברים״
איתור וזיהוי מחסומים
והזרמת אנרגיה חיובית

- טיפולי פנים לבריאות ויופי
- איפור מקצועי
- ריסים וגבות

- ג'יירוקינטיקס

054-3098408 | סייפן 15, יבנה

054-3098408 | סייפן 15, יבנה



בריאות ויופי
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על כל החלקה
קבלי 

שמפו מתנה!

מאור דמארי עיצוב שיער

מהפך עיצובים

052-6609144 | שד׳ דואני 20, יבנה

08-9330770 | שד׳ דואני 50/11, יבנה
 Nir amsalem

יערית אומנות המגע

052-4337508 | לויתן 11, יבנה
www.yaaritart.business.site |  yaaritdula 

בקניית סדרה של 5 טיפולים ל-60 דק׳
)₪1035 במקום ₪1150(

הנחה10%

יערית אומנות הלידה דולה,מלווה נשים בהריון, מטפלת בעיסוי 
ורפלקסולוגיה ביבנה עיסוי ביבנה -מקצועי! רקמות עמוקות, 

שוודי, רפלקסולוגיה, כוסות רוח ואבנים חמות

בתוקף עד 31.12.2020

בתוקף עד 31.12.2020

למזמינות החלקה לחודש דצמבר

 wellness מסיכת שיער
בשווי ₪120

מתנה!



בריאות ויופי
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על כל קניית מוצר 
טיפוח לאישה

קבלי 
אמפולה לשיקום 

השיער מתנה!

מהפך עיצובים

08-9330770 | שד׳ דואני 50/11, יבנה
 Nir amsalem

050-5652522  שד׳ דואני 44, יבנה |  עיצוב שיער רוני אבו 

08-9426833 | שד׳ דואני 18, יבנה

על צבע ותספורת
הנחה20%

מספרת רוני אבו

שמעון הספר שלי

על כל תספורת נשים
קבלי 

לק מתנה!

בניית ציפורניים, מניקור פדיקור, לק ג׳ל, עיצוב גבות

בתוקף עד 31.12.2020



בריאות ויופי
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שרון שלומן אימוני כושר

אלעד ראובן - עיצוב שיער

אימון ניסיון חינם
לשיעורי הבוקר

בימים א׳, ד׳ בשעה 8.30
אימון חמישי בזום

מתנה!
שרון שלומן  |  052-3574749

    sharonborshloman   sharon_shloman

052-3438437 | הדוכיפת 8, יבנה

על החלקה אורגנית
הנחה20%

שבועיים התנסות באימונים 
אישיים בקבוצה קטנה 

קבל
 שבוע נוסף מתנה!

ברפיט

050-9177707 | המיסב 5, יבנה
 Barefit.Training | Barefit.co.il 





   בקרו אותנו בפייסבוק:
עיריית יבנה

שד' דואני 50 יבנה, 8155026, 
טל': 08-9433333

www.yavne.muni.il

מרכז שליטה זמין לשרותך 24/7 
טלפון 106 או 08-9433350

לשרותכם מגוון ערוצי מידע לקבלת
עדכונים ודיווחים בשגרה ובחירום

עיריית יבנה

אפליקציה עירונית
לשרות ומידע זמין ונוח ״עיריית יבנה״

App store - אייפון Google aps - אנדרואיד

www.yavne.muni.il אתר עירוני חדש


