
לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
shanic@ksaba.co.il :טל’: 09-7679344  | מייל

עסקים בטוב
(בט”ו באב)

כפרסבאים למען כפרסבאים

ברכישת מארזים 
מתוקים לט”ו 

באב

10%הברוליה
הנחה

15%
הנחה

1+1

 28 

רחוב תל חי 39
טל’: 052-4448883

צבעים בפארק

ד"ר עשאל וגלית רומנלי מזמינים אתכם להנות בסדנת משחקיות 
לזוגות. ערב מהנה ומלמד עם מגוון טכניקות שיכניסו משחקיות 

לזוגיות שלכם. ובנוסף, טיפול זוגי או משפחתי.
פרטים בטל’: 052-6048145

המרחב הפוטנציאלי

Top Models

מרכז העוגות

רחוב ויצמן 99
טל’: 09-7733334

טל’: 054-9434666

על רכישה מקולקציית האופנה 
של המעצבת טלי קאשי

www.bebelle.pro רח’ ארבל 1, מדרחוב ירושלים | טל’: 054-7902687 או באתר

Bebelle by moran Tzedek

שירה בציבור עם נורית ורפי אגמי

ערכה מפנקת בהנחה מבית חוה זינגבוים הכוללת: 
חומצה היאלרונית, מסכת זהב וסבון ירוק מתנה. 

ערב שירה בציבור מהנה מתאים לקהלים מכל 
הגילים, שירים מכל הזמנים.

דורית אבן שרון מזמינה אתכם 
לסדנה ליצירת זוגיות מאושרת

שעתיים מפנקות הכוללת יין ושוקולד תוצרת בית
טל’: 050-5747263   

רחוב רוטשילד 54
טל’: 09-7660219

מארזים מתוקים
מפנקים לטוב באב

בלבד₪

www.GloryReplant.com הרכישה דרך האתר
או בטל’: 054-2477320

המשלוחים בכפר סבא בחינם

גלורי זר בר קיימא

כמו צמח בר רוקחות טבעית וארומתרפיה
מוצרים מצמחי מרפא, שמנים צמחיים בכבישה קרה, חמאות 

אורגניות, צבעים ממקורות טבעיים, שמנים אתריים מעולים ועוד.
שקית לבנדר אורגני ריחני לארון במתנה על כל קנייה

מעל 100 ₪ | תקף ב9-10/8 | טל’: 054-2472467

סיור עירוני קליל בעקבות סיפורי אהבה במושבה 
כפ"ס בעלות 60 ש"ח. 

שרונה לימן, טל’: 054-9434666

סיור בעקבות סיפורי אהבה במושבה

מזמינה אתכם לאימון נשי אישי באמצע החיים. 
מאירה אור-לבן 

טל’: 054-4765436

על ארוחת 
בוקר זוגית  

מפנקת
דרך הפועל 2,

פארק כפר סבא
טל’: 0723307771

יעל פריאנטה מציעה לכם פינוק לגוף ולנפש - סדנת שיאצו 
זוגית מפגש של שני בני הזוג ללימוד ותרגול משותף של טיפול שיאצו. 

סדנה מחברת ומקרבת עבור זוגות בעלות 300 ₪
שובר מתנה לטיפול שיאצו טיפול מגע מרפא ומרגיע. מתנה נפלאה 

לאהובים. בעלות 240 ₪.  | טל’: 054-5588738

מזמינים אתכם לחגוג ט״ו באב באווירה איטלקית 
בפיצה לה קאפה בימים חמישי ושישי 11-12/8 

תקבלו מאיתנו זוג צ׳ייסרים על כל הזמנה. 
רח’ ויצמן 62, כפר סבא | *על סכום הזמנה של לפחות 50 ₪

** ההטבה תנתן ליושבים במקום ואינו תקף במשלוחים

kahlo פרחים 
מזמינה אתכם/ן לרכוש זרים מיוחדים לחג האהבה

www.kahlo.co.il רח’ ויצמן 62, מול קניון ערים | ובאתר
טל’: 054-6633954


