הטבות
א.מ.י 2022
חברי א.מ.י היקרים ,שמחים להציג בפניכם את מועדון ההטבות
שנבנה במיוחד עבורכם .מועדון ההטבות כולל שפע של הנחות
לחברי א.מ.י בלבד.
שלכם ולשירותכם ,צוות א.מ.י
iupa@zahav.net.il | 03-6877825

ניהול עצמי:
הנהלת חשבונות
עופר בק ושות' ,דוח שנתי עוסק פטור  /₪ 900מורשה
 • ₪ 1100ניהול שוטף  ₪ 300לחודש בלבד •
לפרטים03-5405885 :

ביטוחים לאמנים:
"ביתא ביטוח"  -אורי בר מעוז • ביטוח צד ג' ואחריות
מקצועית החל מ • ₪ 1100-תאונות אישיות ואובדן
כושר עבודה • לפרטים09-7962882 :

הסעות לאמנים
דורון הסעות • מיניבוס לימוזינה • עד  10שעות •
עד  100ק"מ • עד  15איש •  • ₪ 1600לפרטים:
052-4499807

שעורים:
שעורי גאגא | שפת תנועה
 20%הנחה על מנויי הכרות •  10%הנחה על
מנויי המשך • reut@gagapeople.com

רשת סטודיו נעים
 10%הנחה למנויים החודשיים • לפרטים:
03-5188998

מועדון מחול אלון שטויאר
 10שיעורי בלט קלאסי ב( • ₪ 200-לרקדנים
מקצועיים) • יש להרשם מראש דרך א.מ.י
amelie.dance@emi.org.il

טיפולים ופינוקים
תזונאית
קרן אן גיימן •  ₪ 90לפגישה •
לפרטים054-7556657 :

דיקור סיני
עיסוי תאילנדי
בריכת שחייה ברמת גן
 ₪ 40חד פעמי •  ₪ 400עבור  11כניסות צפי ריינדל | ראש מכללת תמורות •  10%צביקה מרגוניסקי • מטפל בלהקות
הנחה •  • www.hands.co.ilלפרטים" :בת שבע" "מיומנה" ועוד • 25%
• שדרת הצבי  ,5רמת גן • לפרטים:
הנחה •  • )₪ 400( ₪ 300לפרטים:
052-8392913
03-5748595
054-4334421

איפור קבוע
בלה זוירמן • איפור בשיטת השערה (מיקרובליידינג)  ₪ 1000במקום • ₪ 1500
קבוע קלאסי  ₪ 800במקום  •₪ 1200כל שאר הטיפולים  • 10%רחוב דרך ההגנה
 140תל אביב • לפרטים052-8556909 :

צילום מופעי מחול ,תדמית ואמנות
גלבר משה • מעל  20%הנחה • לפרטים050-5245039 :

חללי חזרות והופעות להשכרה (אזור המרכז)
מרכז מנדל יפו
משרדי א.מ.י
חלל חזרות ללא עלות בתיאום מראש • על בסיס מקום  ₪ 45לשעת חזרה בסטודיו מחול • אולם מופעים חדש
 94מקומות ישיבה כולל מפעיל טכני • ₪ 1500 :רחוב
פנוי • לתאם עם ריקי  • rivka.k@emi.org.ilרחוב
התקומה  1תל אביב-יפו • לפרטיםkatty@emi.org.il :
הארבעה  5תל אביב-יפו
סדנאות הבמה
חלל חזרות  ₪ 60לשעה • חלל לסדנאות
 ₪ 110לשעה • א'-ה' בין  • 9-15רחוב אמץ 13
תל אביב-יפו • לפרטים :קרן 03-6241654
info@stage-center.org

ביכורי העיתים
חלל חזרות  ₪ 80לשעה • לפרטים• 073-3844080 :
רחוב לינקולן  ,16תל אביב-יפו

בית פרסקו
חלל חזרות  • ₪ 110–40חלל הופעות
 • ₪ 1650-1100רחוב לוינסקי  ,108תל אביב-יפו •
לפרטים03-5013305 :
תיאטרון האימפרוב
חלל חזרות  ₪ 60לשעה (מינימום  10שעות) •
לפרטיםwww.improvtheater.co.il • 058-4923944 :
• רחוב יצחק שדה  32תל אביב-יפו

חללי חזרות והופעות להשכרה | המשך
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,תל אביב
השכרת אולם להופעות ( 80מקומות ישיבה) החל
מ • ₪ 1800-רחוב לואי מארשל  25תל אביב יפו •
לפרטים :חנה 050-5339155

סטודיו המועדון של אלון שטויאר
 ₪ 60-130לשעה בהתאם לגודל האולם • מינימום 8
שעות בחודש • השכרה חד פעמית בהנחה של 10%
ממחירון • סניפים :אבן גבירול /גרשון שץ • לפרטים:
052-3183434

הבית לתנועה קיבוץ עמיר (צפון הארץ)
סטודיו לחזרות ללא עלות •  70מטר; רצפת מחול;
מראות; מערכת סאונד וציוד יוגה • לפרטים :ותיאום
 * • katty@emi.org.ilסטודיו לחזרות במימון א.מ.י
מוגבל לשעתיים על בסיס מקום פנוי

תיאטראות והופעות:

במקרים בהם לא מצוין קוד יש להזדהות בעת הרכישה כחברי א.מ.י בצירוף שם מלא
תיאטרון גשר
תיאטרון בית לסין
האופרה הישראלית
 50%הנחה לכלל ההצגות • לאנסמבל
הנחה קבועה של  • 20%קוד  50% • emi20הנחה • לפרטים03-7255347 :
עיתים  ₪ 95 -לכרטיס (ברישום מוקדם)
לפרטים03-6927777 :
• לפרטים03-5157000 :

תיאטרון החאן הירושלמי
 ₪ 20לכרטיס • שעתיים לפני מועד
ההצגה בהזמנה מראש בלבד • לפרטים:
( 02-6303600שלוחה )1

התאטרון הקאמרי
 ₪ 69-79לכרטיס בודד • קוד • 6937
לפרטים03-6060900 :

תיאטרון באר שבע
 50%הנחה להצגות רפרטואר • קוד
 • 208055לפרטים08-6266442 :

תיאטרון תמונע
תיאטרון הסמטה
 10ש"ח לכרטיס • לא כולל מופעי גא'ז •  20%הנחה • קוד ההטבה • member
לפרטים03-5611211 :
לפרטים073-3844277 :

תיאטרון צוותא
 ₪ 35להצגות פרינג' •  20%למופעים
של צוותא • רכישה באתר:
 • tzavta.co.ilקוד הטבה "אמי" •
לפרטים03-6036950 :

סינמטק תל-אביב
מנוי  50% • )₪ 620(₪ 430הנחה
לכרטיס • דרך האתר עם קוד :אמי• 430
לפרטים6876* :

סטודיו למשחק ניסן נתיב
 ₪ 35לכרטיס • לפרטים03-5182410 :

סטודיו למשחק יורם לוינשטיין:
כרטיס ב • )₪ 70( ₪ 55-לפרטים:
03-6886514

חוליו | אפליקציה לכרטיסים ולמופעים ברגע אחרון
הנחה בעמלות לחברי א.מ.י • לפרטים :עדי 054-5992525

כרטיס
הטבות
אמנים ויוצרים
א.מ.י מזמינה אותכם להצטרף
לקהילת עסקים קטנים ובינוניים
 ALL CLUBומרוויחים:
פלטפורמה המאפשרת לקדם ,לשווק ולחשוף את הפעילות של כל אחד ואחת מאתנו.
לקבל ידע מקצועי חשוב הכולל הרצאות ,ייעוצים ושירותים משפטיים פיננסיים ועסקיים.
מועדון צרכנות אשר מציע לחברי הקהילה שורה של הטבות והנחות מסחריות חסרות
תקדים אשר יוזילו באופן משמעותי את סל הצריכה האישי והעסקי.
כרטיס אשראי ממותג הכולל את הלוגו של א.מ.י
 3חודשי חברות ב( ALL CLUB-הטבה של  303ש"ח)

סרקו לכניסה לאתר

