
2020ינואר – מרץ
לוח אירועי 



050-3444984

לירון ליהי פאיז
אמנות הזילוף

15% לעוגה מעוצבת, 
10% למגש פירות

08-9956677

10% הנחה
בישיבה במסעדה

אגאדיר
סניף ביל"ו

08-9467997

הצטרפות למועדון הלקוחות בחינם
והנחה צבורה של 10%

דף רם
ציוד משרדי

052-5055090

10% הנחה

כרמית דויטש
צלמת

08-9318538

10% הנחה

פרחי רוטשילד

054-4352270

10% הנחה

ספירולינה
הפעלות לימי הולדת

050-4030467

20% הנחה

start סטודיו
גרפיקה ובניית אתרים

054-7840117

20% הנחה

מאיה דניאל- גרפיקאית

077-7001775

10% הנחה
)כולל כפל מבצעים(

קידי טויס
צעצועים עד הבית

מגוון הטבות שוות למנויי קאנטרי בילו

מועדון לקוחות

קאנטרי בילו 



073-7597204

10% הנחה

Work place
השכרת חללי עבודה

מיכל 054-7842266 
רז 052-8272109

10% הנחה על הפעלות
ימי הולדת וסדנאות תכשיטים

רז ומיכל
סדנאות תכשיטים

1-800-019019

 SIM חינם וללא משלוח,
איסוף מהמשרד בקאנטרי

MOBILE 019

08-6155585

מגש פיצה רביעי ב-10 ₪
)הזול מביניהם(

פיצה נינג'ה

08-9448010

עיסוי משולב 50 דקות 
ב-199 ₪

רפאל סנטר

052-2648185

טיפול פילינג 30 דק' מתנה 
בקנייה מעל 99 ₪ 

ממגוון הטיפולים בקליניקה

סיגל שבו - קוסמטיקאית

הקוסמטיקאית         שלך ברחובות.
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ww.sigal4u.co.il

08-859-7027

10% הנחה
ברכישת מוצרי דפוס

גרפיטיב בית דפוס

08-6358080

• קינוח מתנה )מלבד רוזלך( בקניית ארוחת בוקר זוגית
• ארוחת ילדים מתנה בקניית מנה עיקרית  

• כוס בירה / יין חינם בקניית מנה עיקרית

קפה לנדוור
סניף ביל"ו

08-9355901

• כוס קפה במתנה בקניית מאפה
• בהזמנת מנה מהתפריט- שתייה חמה/קרה לבחירה

• בהזמנת שתי מנות עיקריות- קינוח לבחירה

קפה גרג אקספרס
סניף ביל"ו

08-6830087

12% הנחה בהשכרת משרדים 
וחללי עבודה

נשות העיר
חללי עבודה לנשים

• לפרטים לגבי מימוש ההטבות, ניתן לפנות למשרדי הקאנטרי
• קבלת ההנחות וטיב המוצרים באחריות בתי העסק בלבד 

• בתוקף עד 31.3.20 
• ההטבות ניתנות למימוש בהצגת צ'יפ של קאנטרי בילו



הפעלת
ט"ו בשבט

יום ראשון
17:30 12.1

הפעלת
ט"ו בשבט

דילמות עיתונאיות תחת אש 
הרצאתו של תמיר סטיינמן

יום חמישי
20:00 16.1

חדשות  כתב  סטיינמן,  תמיר  מספר  המרתקת  בהרצאתו 
ערוץ 2 בדרום, על הבחירות, הדילמות וההתנגשויות שבין 
התפקיד העיתונאי התובעני וחסר הפשרות, אל מול עולם 
הערכים, המוסר והעתיקה האישי שלו והכל בצל מציאות 

ביטחונית מורכבת.
לדרמות  לתופעות,  שותף  והיה  תיעד  שחשף,  סטיינמן 
חושף  בדרום,  האחרונות  השנים  של  הגדולים  ולאירועים 
סיפוריו  של  הקלעים  מאחורי  ואת  האישי  סיפורו  את 

העיתונאים.



יום שבת
11:00 25.1

יום חמישי
20:00 20.2

הבלון של לירון 

מפגש מרתק עם שולה זקן, אשר שימשה במשך שנים 
של  לשכתו  וראש  האישית  מזכירתו  ימינו,  כיד  רבות 
סיפור  שמילא.  ציבוריים  בתפקידים  אולמרט  אהוד 
על אהבה, נאמנות, ובגידה. שולה לא שומרת יותר על 
זכות השתיקה עבור אף אחד. היא  מדברת, משתפת 
הדרך  ועל  שהיא  מי  על  ושונה,  אחר  מבט  ומספקת 
בסיפורה  היום.  ועד  מילדות  עברה  אותה  הארוכה 
קהל  את  ופתוחה  כנה  בצורה  זקן,  שולה  משתפת 
בחייה,  החשובות  ההחלטות  בכל  שלה  השומעים 

והמחירים הכבדים אותם שילמה בגלל בחירות אלו.

ביום קייצי וחם לירון שיחקה בחצר והעיפה באויר בלון צבעוני 
שקיבלה מחברה הטוב יואב. לפתע הבלון התפוצץ. לירון 

היתה מאוד עצובה.
כל החיות מגיעות ומנסות לעודד את לירון, כל אחת בדרכה 

המיוחדת, סולת התרנגולת, צבי הצב, מיקי העכבר ועוד...
היחיד שמצליח במשימה הוא שוקו הכלבלב שלמראה לירון 
העצובה, מחבק אותה, מקשיב לה ונמצא איתה בזמן שהיא 

עושה את כל אותם הדברים שהציעו לה החיות האחרות 
לעשות ואף עוזר לה לבסוף לנפח בלון חדש.
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יום חמישי
20:00 5.3

עיצוב ופיסול בשוקולד –  במסגרת 
הסדנה המשתתפים יוצרים מגוון 

חטיפי ביס שוקולד בעבודת יד 
חופשית , לומדים טכניקות לאיור 

וכתיבה עם שוקולד על גבי חטיפי 
השוקולד, יוצרים דיסקיות שוקולד, 
מקלוני שוקולד וסוכריות משוקולד 
על מקל בעבודת יד חופשית ועוד..  

יום שבת
11:00 22.2

סדנת שוקולד
 ליום האישה

יש להירשם מראש במשרד- מספר המקומות מוגבל

 !ON-OFF המופע המרכזי: קרקס

בעקבות כישוף מרושע הנסיך יפה 
התואר הופך לחיה רעה ומפחידה. 

הוא מרגיש בודד בעולם המנוכר 
ובעזרת בל היפה הם יוצאים יחד

למסע החושף את ליבו הגדול והאהוב



סדנת שוקולד

יום שישי
13:00 13.3

יום חמישי
20:00 26.3

סדנת בישול בריא
בתפריט: 

פילה לברק על מצע תבשיל עדשים, 
חזה עוף ממולא על מצע תבשיל קינואה.
 ולקינוח: עוגיות טחינה בריאות וטעימות.

יום שבת
11:00 28.3

סדנת בצק סוכר 
 משה בתיבהלפסח

קאנטרי בילופורימון 
 !ON-OFF המופע המרכזי: קרקס
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08-9411747
  office@biluclub.com
 www.bilu-nofesh.co.il

 קאנטרי כפר בילו 

חפשו אותנו ב-
והישארו תמיד מעודכנים


