
 

 

 מבית  למימוש בתחומי בילוי ופנאי" תו פלוס"

 "דור חדש בשוברים"

: שכתובתו" דור חדש בשוברים"באתר " שופינג"ניתן לעשות " תו פלוס"באמצעות 
www.justforu.co.il 

 : בתי עסק בתחומים 0022

 ,קינוחים, מסעדות שף, מלונות, צימרים, ספא,ארוחות בוקר ברשתות מובילות 

 , אטרקציות, סדנאות, VIP, סרטים, מופעים, הצגות, מתוקים, עסקיות

   ......טרקלין דן, קונדיטוריות שף, באולינג, חדרי קריוקי, חדרי בריחה

 .והולכים ליהנות  SMSמקבלים קוד בהודעת , רוכשים

 ":תו פלוס"להלן מגוון השוברים הדיגיטליים שניתן לרכוש באמצעות 

 : וברשתות קפה בבתי יחיד/ זוג לארוחת בוקר  רשתות -בוקר חדש
מקומות מכבדים בפריסה  022 -כ. ברשתות ובבתי קפה מובילים

 :ארצית מלאה
 :זוגי - למקומות מכבדים

p://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%Ahtt
9?bsp=16189 

 :יחיד - למקומות מכבדים
7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%Ahttp://www.justforu.co.il/%D7%91%D

%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93?bsp=16189-9_ 

 
 בוקר גורמה למהדרין 

 

כשרים / במסעדות ובתי קפה כשרים  זוגית ארוחת בוקר גורמה
 למהדרין

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%9

4%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F?bsp=16189 

 
 'בראנץ

 

בבתי קפה   הגשה לשולחן/ בבופה  עשירה  זוגיתארוחת גורמה 
  יוקרתיים ובמלונות יוקרה

 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A5 

 

 באולינג

 

 למשחק באולינג  ליחידכניסה 

 :למקומות מכבדים
l/page_53096www.justforu.co.ihttp:// 

http://www.justforu.co.il/
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9?bsp=16189
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9?bsp=16189
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9_-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93?bsp=16189
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9_-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93?bsp=16189
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F?bsp=16189
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F?bsp=16189
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A5
http://www.justforu.co.il/page_53096


 

 פטיסרי קרואסון 

 

קיורטוש 1/ פרוסות עוגה בחושה 0/ קרואסון  0: בילוי זוגי הכולל
  של טעמים במגוון עשיר,  קפה איכותי 0+
 

 בקונדיטוריות שף מעוצבות בסגנון בוטיק צרפתי 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%
A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F 

  

 חדר בריחה

 

 לחדר בריחה  ילד/ מבוגרלכניסה  

 השבוע  תקף בכל ימות**

יחד בחדר   משתתפים' בו ננעלים מס  מציאותיחדר בריחה הוא משחק חברה 
, וצריכים להשתמש בחפצים שונים הנמצאים בחדר כדי לפתור סדרה של חידות

 דקות 06-לרוב כ, לפענח צופנים ולהימלט מהחדר תוך זמן מוגבל, למצוא רמזים

 :למקומות מכבדים
justforu.co.il/page_52969http://www. 

 

 

 פטיסרי טארטלט   

     

 

 

 
קפה איכותי  0+טארטלט /עוגות מוס אישיות 0: בילוי זוגי הכולל

  במגוון עשיר של טעמים
 

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%9

8%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%98 

       

   סרט זוגי

 

 סינמה סיטי" / גלובוס גרופ" רשתבאחד מבתי הקולנוע של   -זוגי סרט 
 בפריסה ארצית מלאה
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%9

4%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D 

גלובוס " רשת באחד מבתי הקולנוע של  פופקורן ושתייה+ זוגיסרט 
 בפריסה ארצית מלאה סינמה סיטי/  "גרופ

 :למקומות מכבדים
tforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%9http://www.jus

4%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%

95%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94 

 

 

 טרקלין דן

 

 למשך שעתיים לטרקלין דן יחיד כניסת
 : הכולל את השירותים הבאים

 רווחיםאזורי ישיבה מ -
 מזנון בופה מגוון  -
 וכן משקאות אלכוהוליים, משקאות חמים וקרים -
 מגוון רחב של מגזינים ועיתונים -
 שירותי אינטרנט ופקס ללא תשלום -
 מסכי טלוויזיה המשדרים לאורך כל שעות היממה -
 

 :למקומות מכבדים

-http://www.justforu.co.il/%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F

%D7%93%D7%9F?bsp=16197 
 

http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://www.justforu.co.il/page_52969
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%98
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%98
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.justforu.co.il/%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%9F?bsp=16197
http://www.justforu.co.il/%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%9F?bsp=16197


 

 VIPחוויה מהסרטים 

 

 VIP –לסרט באולמות ה  זוגי /  יחידכרטיס 

 .הכולל כיבוד עשיר ושתייה VIP –לסרט באולמות ה זוגי /  יחידכרטיס 
  .00:66עד השעה  –' וביום ו( כל היום)' ה-'תקף בימים א – ת סינמה סיטיברש

 ..תקף בכל ימות השבוע  –ברשת גלובוס גרופ

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/vip1 

 
 מסעדות -פרימיום עסקית

 יחיד – שף

 

 במסעדות שף ליחיד םארוחה עסקית פרימיו

: הארוחה כוללת. משעות הצהריים ועד שעות הערב המוקדמות' ה –' בימים א
 .שתייה חמה או קרה, מנה עיקרית, מנה ראשונה

 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%
-A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_

_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3 

 

 ריגושים

 

 

 :החבילות ממגוון  לבחירה חבילת שי
 זרי פרחים ושוקולד מהודרים 
 זרי שוקולדים מיוחדים 

 מגשי פירות דקורטיביים 

 זרי פירות מעוצבים 
 מארזי שוקולד וליקרים איכותיים 

 חבילת שי ליולדת 
 

 :למקומות מכבדים   
http://www.justforu.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A9%D7%99%D

7%9D?bsp=16213 
 

 פטיסרי עוגה

 

 

 

או עוגות פס במגוון טעמים ( 02-02קוטר )עוגה  יוקרתית 
 בקונדיטוריות שף בסגנון בוטיק צרפתי 

              
 :למקומות מכבדים    

http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%9

9_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%94_1 

 

 סדנאות צילום נוף

 

  ליחיד -  סדנת צילום נוף מעשית
 

דב , יואל שתרוג, ראל סטנטוןה: בשטח  עם מדריכי  צילום מהמקצועיים בתחום
 . קליין ועוד

עכו / שוק הכרמל -נחלת בנימין -שנקין/ יפו/ עין כרם/ בנווה צדק חווית צילום 
 מתחם רוטשילד /העתיקה

שעות לימוד איכותיות וממוקדות שבסיומן יועבר חומר תיאורטי המסכם את  3
 .הסדנא

 
 :למקומות מכבדים 

http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%

9C%D7%95%D7%9D?bsp=50110 

 

http://www.justforu.co.il/vip1
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_-_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_-_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_-_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3
http://www.justforu.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D?bsp=16213
http://www.justforu.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D?bsp=16213
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%94_1
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%94_1
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D?bsp=50110
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D?bsp=50110


 

 תזונאי/מאמן כושר אישי

 

 – דקות 22בשטח למשך /בבית לקוח/אימון כושר אישי בחדר כושר
 ד ליחי

, יבנה לך תוכנית אימון אישית המתאימה לסגנון החיים שלך אשר  מאמן צמוד
 . היכולות והרצונות שלך

, הליכה בחוף הים, בחדר כושר, בבית: י את המקום המתאים המועדף עליך/בחר
 .י/המאמן יגיע לכל מקום ומועד שתקבע .בפארק

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%9

%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%93%D75%D7%A9%D7%A8_
%A8_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%98

%D7%97 
 
 :הכוללת ליחיד חבילת בייסיק חדר קריוקי 

 מנה עיקרית/ טאפסים מסוגים שונים
 משקאות קלים חופשי 

 קאווה/ בירה/יין: כוסות 2
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/page_54360 
 

 :הכוללת ליחיד  פרמיוםחבילת 
 רב מלאה ארוחת ע

 שתייה קלה 
 אלכוהול מכל הסוגים

 במילוי חופשי ללא הגבלה*

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/page_54433 

 

 NEW CARD- טעמים 

 

  בתי קפה ומסעדות , מסעדות שף  - כספי זיכוי

let's dance  במגוון סגנונות ריקוד  שעהלמשך  בקבוצהליחיד  ריקודשיעור   

     :למקומות מכבדים

-NCEhttp://www.justforu.co.il/LETS_DA

%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%

AA%D7%99?bsp=50116 

 ריקודבמגוון סגנונות  דקות 24למשך לזוג  /פרטי ליחידריקוד שיעור 

 במקצועות הריקוד בתי ספר המובילים ב

 :למקומות מכבדים 
-http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE

%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99?bsp=2
6212 

 
 

http://www.justforu.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.justforu.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.justforu.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.justforu.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.justforu.co.il/page_54360
http://www.justforu.co.il/page_54433
http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99?bsp=50116
http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99?bsp=50116
http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99?bsp=50116
http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99?bsp=26212
http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99?bsp=26212
http://www.justforu.co.il/LETS_DANCE-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99?bsp=26212


 

  -פינוקי ספאסדרת   סדרת פינוקי ספא
 עיסוי  יחידדקות  42-24/  בוקר. א+ דקות  02עיסוי 

 :קומות מכבדיםלמ 
http://www.justforu.co.il/30_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D
7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99__%D7%90%D7%A8%D7%9
5%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_50_%D7%93%D7%A7%D7%95

%D7%99%D7%A9%D7%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90
%99 

 
 יחיד - בוקר. א+ דקות   4224/עיסוי  -פינוקי ספא

 :למקומות מכבדים 
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%9
9_%D7%A1%D7%A4%D7%90_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%

97%D79C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%
%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_1 

 
  דקות 02עיסוי -וגיז פינוקי ספא

 :למקומות מכבדים
ww.justforu.co.il/pinuk30http://w 

 
  דקות 24עיסוי  -זוגי פינוקי ספא

 :למקומות מכבדים 
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%

-A1%D7%A4%D7%90
_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99_45_

D7%AA%D7%93%D7%A7%D7%95% 
 
 

 .וקרה חמה שתיה, קל כיבוד הספא במתקני חופשי שימוש:כולל 

 

 זוגי /אישי  עיסוי

 

 

 דקות 42 – אישי עיסוי

 :למקומות מכבדים
%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7

90%D7%99%D7%A9%D7%99 

 
  דקות לכל אחד מבני הזוג ברצף 24 - זוגי עיסוי 

 :למקומות מכבדים
95%D7%99_%D7%96%D7%9http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%

5%D7%92%D7%99 
 

 :בחרו את הדרך הנוחה להתפנק
: אווירת ספא אצלכם בבית או בעת הביקור בצימר - עיסוי בבית הלקוח

צוות המעסים הנבחר . מוסיקה רוגעת ועיסוי שמימי, שמנים, ריחות, נרות
 .שלנו בדרך אליך עם ציוד מקצועי

עי שלנו ממתין לכם בקליניקות צוות המעסים המקצו -  עיסוי בקליניקה
 .מעוצבות ברחבי הארץ

דקות לכל אחד  54עיסוי : שקלים הכולל 102  עיסוי באתרי ספא בתוספת
 . יה חמה וקרהישת, כיבוד קל, שימוש חופשי במתקני הספא, מבני הזוג

קליניקות  24, מעסים בפריסה ארצית המגיעים לבית הלקוח  102 -כ
     מעוצבות ברחבי הארץ

http://www.justforu.co.il/30_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99__%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/30_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99__%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/30_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99__%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/30_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99__%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/30_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99__%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_1
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_1
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_1
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90_50_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_1
http://www.justforu.co.il/pinuk30
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90-_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99_45_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90-_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99_45_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90-_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99_45_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://www.justforu.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%90-_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99_45_%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99
http://www.justforu.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99


 

 סדנת בישול
 

 2Chefלסדנת בישול ברשת  ליחידכניסה 
  

 .חוויה מהנה ומקצועית להעשרת הידע ולשיפור המיומנויות במטבח
 השפים הסדנאות מתקיימות במרכזים הקולינאריים של הרשת בהנחיית

בהוד  קניון שרונים, א"בת ובנחלת בנימין קרליבך: בסניפים, בישראל המובילים
  .במודיעין ת עינב . בא, בהרצליה קניון ארנה, השרון

 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A
9%D7%95%D7%9C 

 

Home סטיילינג 

  

, ידי ארכיטקטים ומעצבי פנים מובילים בבית הלקוחייעוץ על 
 .דקות 02למשך ,(לעסק/במסע קניות לבית)בעסק או בשטח 

 
בריהוט , בשיפוץ בית קיים, היועץ ילווה אותך בשלבי ההחלטה על רכישה

 .בית או משרד חדש ועוד
תוך ניצול , יתאים ויכוון אותך על פי טרנדים עדכניים, היועץ ילמד את צרכיך

 .ויכוון לחנויות מתאימות, סימלי של השטחמק
יעניק היועץ זיכוי של , במידה ויוחלט על ליווי של פרויקט מלא, בתום הייעוץ

 , מהמחירון המלא 26%
 .וכן זיכוי בגין השוברים שמומשו

 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9

9%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92 

 

 

 

 מסעדות-מיוםיפר גורמה
 שף

 

 מלאה במסעדות שף מובילות   זוגיתארוחת ערב גורמה 
 

 ,ם כהןחיי, יונתן רושפלד, אביב משה –השפים המובילים בישראל 
... ועוד נריה בן יובל, משה שגב ,אדרת בן שאול, טיבי חיים ,מאיר אדוני

 ..לחוויה גסטרונומית יוצאת דופן מזמינים אתכם 
 

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A

-8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_
_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3 

 
 

 חבילת ספא מלכותית

 

 

   - יוקרתית זוגיתספא  חבילת
 

עיסוי + דקות  36 אמבט שמנים למשך/קוזי'ג: הכוללתזוגית  ת עיסוייםויטסו
. פרלינים/ חיתוכי פירות, יין/ שמפניה+ דקות לכל אחד מבני הזוג  46-54-זוגי

 שימוש במתקני הספא
 

 

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%

A4%D7%90_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_1 

 

http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C
http://www.justforu.co.il/%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92
http://www.justforu.co.il/%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92
http://www.justforu.co.il/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_-_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3
http://www.justforu.co.il/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_-_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3
http://www.justforu.co.il/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D_-_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A3
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%90_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_1
http://www.justforu.co.il/%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%90_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_1


 

 Y HOLIDA  Y 4 BB/HB HOLIDAסדרת 

 BBב "ע בקתות יוקרה/כוכבים 2ש במלונות "אמצ/ ש "בסופ לזוג לילה 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_4_BB 

  HBב "כוכבים ע 2ש במלונות "אמצ/ ש"בסופ לזוג  לילה
 :למקומות מכבדים

www.justforu.co.il/HOLIDAY_4_HBhttp:// 

 
Y 5 BB/HB HOLIDA 

בקתות יוקרתיות / כוכבים ובסוויטות 4ש במלונות "אמצ/ ש"בסופ לזוגלילה 

 BBב "ע

 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_5_BB 

 HBב "כוכבים ע 4ש במלונות "אמצ/ ש"בסופ לזוגלילה 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_5_HB 

 
HOLIDAY DLX BB/HB 

 BBב "ע DLXבמלונות ש "אמצ/ ש"בסופ לילה לזוג 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_DLX_BB 

 HBב "ע DLXבמלונות ש "אמצ/ ש"בסופ לילה לזוג 
 :למקומות מכבדים

http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_DLX_HB 

 

 שף עד הבית

 

 

 ביתרומנטית עד הזוגית  ארוחה
 ?כזאת שנחרטת בזיכרון, מקורית, רוצים חוויה מרגשת
 ?...רוצים להציע, חגיגות עשור, יום הולדת, חוגגים יום נשואים

 שף יגיע עד אליכם לכמה שעות מענגות ומטריפות עם שף פרטי
 ...נרות לאווירה רומנטית, מפיות, מפה, מלא בכלי הגשה מצויד באופן 

 תית המותאמת לטעמכם האישיארוחת שף גורמה יוקר, ובעיקר
 .קינוחים ויין, עיקריות, מנות ראשונות –וכוללת 

 .עניינו את השף בכך? חברים/ רוצים לצרף בני משפחה
 

 למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/page_52435 

 

ay SpaD 

 

  רתיויוק זוגייום פינוק 
 :הכולל, באחד ממלונות הבוטיק והספא המובילים והיוקרתיים ביותר

   צ "אחהשעות משעות הבוקר ועד  VIPחדר  -
 (י מדיניות המלון"עפ) צהריים/ ארוחת בוקר  -
 עיסוי זוגי   -
 (  במלונות בהם מונהג)טרקלין עסקים לכניסה חופשית  -
 

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/DAY_SPA 

 

http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_4_BB
http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_4_HB
http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_5_BB
http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_5_HB
http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_DLX_BB
http://www.justforu.co.il/HOLIDAY_DLX_HB
http://www.justforu.co.il/page_52435
http://www.justforu.co.il/DAY_SPA


 

 

 

 ספא& בוטיק  -סדרת 

 

 ספא& בוטיק 
 

 חדר משודרג /יוקרתי בסוויטה  זוגילילה 
 : היוקרתיים ביותרו המובילים  ב חצי פנסיון במלונות הבוטיק והספא"ע

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7__%D7%A1%D7%

A4%D7%90 

 
 ש"סופ ספא&  בוטיק

 
  חדר משודרג/ש בסוויטה "בסופלזוג לילות  0
 :במלונות הבוטיק והספא המובילים ב חצי פנסיון"ע
 :למקומות מכבדים 

http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1
_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%A4%D7%90_ 

 
 

 פרימיום – ש"סופ ספא&  בוטיק

  חדר משודרג/ש בסוויטה "בסופ לזוג לילות 0
ובילים היוקרתיים ביותר במלונות הבוטיק והספא המ  ב חצי פנסיון"ע

 .בישראל
  

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1

-%D7%A4%D7%90_
_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E

%D7%99%D7%95%D7%9D 
 

 

  סופשבוע -סדרת 

 

 
 סופשבוע

 בבקתות יוקרה/כוכבים 2במלונות , ש"לילות לזוג בסופ 0
 :ומות מכבדיםלמק

http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_1 

 
 

 דלקס סופשבוע
 בקתות יוקרה/  DLXבמלונות  HBב "ע, ש"לילות לזוג בסופ 0 

 :למקומות מכבדים
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%93%D7%9C%D7%

A7%D7%A1 

  
 

 

 

http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7__%D7%A1%D7%A4%D7%90
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7__%D7%A1%D7%A4%D7%90
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%90_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%90_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%90_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%90_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%90_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D
http://www.justforu.co.il/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%90_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_1
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%A1
http://www.justforu.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%A1

