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 34הודעה מס' נד /
 

 נופש, השתלמויות וקורסים -הנחות ברכישת מוצרים 
 

 

 
. החברה למפעלי כלכלה ותרבות, המשותפת לממשלה ולהסתדרות עובדי המדינה חתמה 1

רת הסכמים עם ספקים, נותני שירותים, בתי הבראה ובתי מלון ומוסדות השכלה על שו
 שונים המעניקים הנחות לעובדי המדינה בעת רכישת מוצרים או שירותים כגון:

 נופש, השתתפות בקורסים ולימודים שונים.
. חלק מן הספקים מעניקים את ההנחות האמורות באמצעות תלושי קנייה, אותם יש 2

 ניפי בנק "יהב".לרכוש בס
. בנספח להודעה זו מתפרסמת רשימת הספקים ונותני השירותים המעניקים הנחות 3

 כאמור.
(9/2/1) 
 
 

 דוד פרלשטיין
 ממלא מקום נציב שירות המדינה

 
 

להלן רשימה מעודכנת של הספקים המעניקים הנחות לפי הסדרים שעשתה החברה 
 למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה:

 
 רה כ ת ו ב ת שיעור צורת מתן ה ע ר ו תשם החב

 ההנחה ההנחה
------------------------------------------------------------------ 

 רכישת תווי ללא מוצרי מזון 12.5%המשביר הסניפים בכל הארץ 
 לצרכן קנייה בסניפי

 בנק "יהב"
 רכישת תווי 13.5%גולף, חנויות גולף, 
 בכל קנייה בסניפי כיתן, ליוויס וכיתן

 ליוויס הארץ כמפורט להלן: בנק "יהב"
 חנויות גולף

 
 מקום כתובת הערות

---------------------------------------------------- 
 אביב מרכז גן העיר-תל
 אביב דיזינגוף סנטר-תל

 " הרצל פינת אחד העם גולף הזדמנויות
 57" פנחס רוזן 

 גן קניון אילון -רמת 
 23ם בן יהודה ירושלי

 ירושלים קניון האחים ישראל גולף הזדמנויות
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 ירושלים קניון מלחה
 חיפה מגדל פנורמה

 גולף הזדמנויות 61חיפה העצמאות 
 " קריון דרך עכו חיפה

 " קניון לב המפרץ
 נתניה קניון השרון

 60רמת השרון סוקולוב 
 83כפר סבא מרכז אהרוני, וייצמן 

 
 
 
 

 117רעננה אחוזה 
 ניון חדרהחדרה ק

 נס ציונה קניותר
 קנינכל - 10ראשון לציון איתן אליהו 

 באר שבע קניון דרום
 אילת הקניון האדום

 פתח תקוה קניון ברוך
 גולף הזדמנויות -ינת אחד העם פ - 56הרצליה סוקולוב 

 92ים יוספטל -בת
 נצרת עלית קניון לב העיר

 חנויות בנטון
 

 מקום כתובת הערות
----------------------------------------------------------- 

 ירושלים קניון מלחה
 

 חנויות ליוויס
 

 מקום כתובת הערות
----------------------------------------------------------- 

 ליוויס סטור 85אביב אלנבי -תל
 הדר יוסף חנות כיתן 57נחס רוזן אביב פ-תל

 7ירושלים המלך ג'ורג' 
 7נץ ירושלים לו

 ירושלים קניון מלחה
 חיפה קיריון דרך עכו חיפה

 61חיפה דרך העצמאות 
 28טבריה בנין לב הגליל, הגליל 

 14עפולה שדרות הנשיא 
 11נתניה הרצל 

 רמת גן קניון איילון ליוויס סטור
 פינת אחד העם חנות כיתן 56הרצליה סוקולוב 

 קניון חדש 92בת ים יוספטל 
 סטור ליוויס 75חולון סוקולוב 

 אשקלון מרכז גירון
 139באר שבע קק"ל 

 ראשון לציון מרכז לב העיר
 לוד קניון לוד סנטר

 חנויות כיתן
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 מקום כתובת הערות

----------------------------------------------------------- 
 , הדר יוסף57תל אביב פנחס רוזן 

 85" אלנבי 
 כלבו שלום 9" אחד העם 

 ר" דיזינגוף סנט
 גן העיר 71" אבן גבירול 

 42חיפה יפו 
 קריון 92חיפה  -" דרך עכו 

 
 המשך חנויות כיתן

 מקום כתובת הערות
----------------------------------------------------------- 

 לב המפרץ 55חיפה רח' ההסתדרות 
 חיפה מגדל פנורמה
 תלפיות 39ירושלים פייר קניג 

 1ירושלים בן הלל 
 7ץ " לונ

 " קניון מלחה
 9נתניה הרצל 

 נתניה קניון השרון
 8עפולה ארלוזורוב 

 קניון חדרה 40חדרה רוטשילד 
 כפר סבא מרכז אהרוני

 הרצליה צומת גלילות רב מכר
 פינת אחד העם 56" סוקולוב 

 ים-ים קניון בת-בת
 העיר-נצרת קניון לב

 27ראשון לציון קניוכל, לישינסקי 
 סיםנס ציונה קניותר, האירי
 פתח תקווה מרכז ברוך

 באר שבע קניון הנגב
 139" " קק"ל 

 לוד מגדלי לוד שדרות הציונות
 רכישת תווי בחנויות אלו 15.0%"גלי" בתי"גלי" וחנויות 

 "גלי" בכל הארץ קנייה בסניפי מחירי מוצרי
 כמפורט להלן: בנק "יהב" "גלי" זולים

 יותר מאשר
 בחנויות אחרות

 
 
 
 

 המוכרות גם
 "גלי" מוצרי

 
 

 בתי "גלי":
---------------------------------------------------- 

 מקום כתובת הערות
---------------------------------------------------- 

 , אזור26ראשון לציון ההגנה 
 התעשיה החדש
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 4באר שבע דרך חברון 
 תלפיות 22ירושלים )תלפיות( יד חרוצים 

 שאול גבעת 5כנפי נשרים 
 לב המפרץ - 47חיפה הסתדרות 

 תקוה אזור תעשיה סגולה-פתח
 16רח' החרושת 

 נצרת קניון לב העיר
 נתניה קניון הדרום

 אשדוד קניון הפורום מול השקם
 ,16רעננה החרושת 

 אזור התעשיה
 חנויות "גלי":

 אביב דיזינגוף סנטר-תל
 71ירול אביב )גן העיר( אבן גב-תל

 איילוןרמת גן )קניון( קניון 
 6פתח תקוה חובבי ציון 

 , מרכז אהרוני83כפר סבא וייצמן 
 

במקביל להנחות המפורטות לעיל ניתן לרכוש את מוצרי "גלי" בשלושה תשלומים ללא 
ש"ח. במקרה זה יש להצטייד בתלוש המשכורת האחרון  500-הנחה עד לסכום של 

 ובתעודת זהות.
------------------------------------------------------------------ 
 שי -רכישת תווי בחגים  8.0%רשת מרכולי כל חנויות 

 "היפרשוק" "היפרשוק" קנייה בסניפי הנחה נוספת
 של תנובה בארץ בנק "יהב" במכירת התשלומים

 רשת שק"ם חנויות שק"ם
 רכישת תווי 7.5%בכל הארץ 

 קנייה בסניפי
 בנק "יהב"

 
 
 
 

 עם הצגת לא כולל מבצעים 15%ניפים סולכור בס
 כמפורט להלן: תלוש

 משכורת
 אחרון לפני

 מועד הרכישה
 

 מקום כתובת הערות
----------------------------------------------------- 

 הסניף המרכזי 6בני ברק רח' הירקון 
 תלפיות 12ירושלים רח' יד חרוצים 

 מפרץ 116חיפה רח' חלוצי התעשיה 
 

 רכישת תווי קניה כולל היפרקואופ 7%כל סניפי  קואופ
 הקואופ בארץ בסניפי בנק "יהב" ורשת קואופ הריבוע

 הכחול.
 

 רכישת תווי קניה כולל היפרכל 7%שופרסל כל סניפי 
 השופרסל בארץ בסניפי בנק "יהב" והגל הירוק

 רכישת תווי קניה 20%מגה 
 בסניפי בנק "יהב"

 



 5 

 מקום כתובת הערות
--------------------------------------------------- 

 , רוממה25ירושלים מגה סנטר רח' ירמיהו 
 קרית אריה 41וה מגה סנטר רח' הסיבים תק-פתח

 חיפה מגה סנטר צומת וולקן מפרץ חיפה
 קניון לב המפרץ צ'ק פוסט

 עם הצגת מ.מ.ס.י מטפלת 10.0%מועדון הסניפים 
 שירותי דרךמכוניות כמפורט להלן: מדמי תלוש ב

 וסיירות חברות משכורת וגרירה
 בישראל ורכב חלופי

 )מ.מ.ס.י( ושירותי תיירות
 מקום כתובת טלפון

 
 02/259711/2 97ירושלים בנין כלל יפו 

 03/5641111/22 20ביב בית מ.מ.ס.י רח' הרכבת א-תל
 04/663940 7חיפה שמריהו לוין 

 07/72299 שבע תחנה מרכזית אגד-באר
 31חנות מס' 

 
 
 
 

 נ ו פ ש ו ב י ד ו ר
===================== 

. עובדים ו/או גמלאים המעוניינים לצאת לנופש במשך כל השנה, יפנו להסתדרות עובדי 1
 .02/253699או  02/231784, ירושלים טל' 22המדינה רח' בני ברית 

עובדים משרדי הממשלה המעוניינים לארגן יציאה למרכזי נופש או בתי מלון, של קבוצות 
 ,22או גמלאים יפנו להסתדרות עובדי המדינה בירושלים ברחוב בני ברית 

לפי מספרי הטלפון המפורטים לעיל, לשם הכנת התוכנית והשגת תנאים מיוחדים. להלן 
 רשימת מרכזי הנופש וההארחה:

 
 שם מרכז הנופש הישוב טלפון

----------------------------------------------------- 
 06/573006ית שפרינצק נצרת ב

 04/979881בית גוטספלד מעלות 
 04/381414בנדורי )מגידו( חיפה 

 06/390345בית צינמון )מבטחים( זכרון יעקב 
 09/663378בית יערי כפר ויתקין 

 06/791281כנרות טבריה 
. נוסף למפורט לעיל יש למחלקת הנופש של הסתדרות עובדי המדינה הסכמים עם חברות 2

ותי נופש ותיור הקשורות עם בתי מלון ובתי אירוח ברמות שונות בכל חלקי הארץ, שיר
כגון: "צבר", "סילון" "הסתור" "גלובס", רשת הולידיי אין, רשת פרדייס אילת ירושלים 

טבריה, רשת מלונות מני )בתי המלון נפטון אילת, גלי אילת, גלי כנרת טבריה, רימונים 
 הרצליה, קסריה, -ה צפת(, רשת מלונות דן )אכדי

, מלון גיא ונהר הירדן טבריה, צל הרים, טבריה ואילת -מלון: קיסר חיפה( בתי ה -פנורמה 
בצעים מיוחדים של החברות ירושלים. במ -רנסנס  נהריה, רמדה -רק ים המלח, פא -לוט 

הנ"ל המתפרסמים בכלי התקשורת ניתן לפנות גם במישרין לחברות והעובדים יהנו 
המיוחדת לעובדי המדינה אשר תינתן עם הצגת אישור זכאות מטעם הסתדרות מההנחה 

עובדי המדינה. אישור הזכאות ניתן להשיג בהסתדרות עובדי המדינה לפי הכתובת 
 לעיל. 1המפורטת בסעיף 

. במסגרת הסכמים מיוחדים ניתנות הנחות משמעותיות ברכישת מינויים לתיאטראות 3
 הבאים:

 אביב - תל -)א ( בית לסין 
 ירושלים -)ב ( תיאטרון החאן 
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 חיפה -)ג( תיאטרון 
 בעש-באר -)ד( תיאטרון 

 
 הנחות לעובדים -השתלמויות וקורסים 

--------------------------------- 
 שם החברה הכתובת שיעור הנחה / צורת מתן ההנחה

 הערות
------------------------------------------------------------------------- 

 עם הצגת תלוש 15%-20%המכון לפריון העבודה רח' הנרייטה סולד 
 קורסים

 ת"א משכורת אחרון שונים 4
 שהמכון
 )מגרש מארגן 30רח' יפו 

 ם-הרוסים( י
 82דרך העצמאות 

 חיפה
 107רח' העצמאות 

 שבע -באר 
 03-527088ת"א מחירים טל:  5ת ארן למדעי רח' נהרדעא מכלל

 03-5270892מיוחדים פקס':  64235העבודה והחברה 
 והרוח עם הצגת

 תלוש
 משכורת

 
 
 
 
 
 


