מרץ 2022

גרים בקיבוץ או במושב?

במשקארד,
החברים לפני הכל
הצטרפו עכשיו!
חברי ותושבי קיבוץ ומושב יקרים ,הנכם זכאים
להצטרף למועדון משקארד מבית משקי הקיבוצים,
מועדון הצרכנות המוביל לסקטור ההתיישבותי
שחוסך לכם כסף ומעניק הטבות מסובסדות
בעולמות תוכן רבים המתאימים בדיוק לכם.

פטור מדמי כרטיס

הטבות מסובסדות

לכל אורך חיי הכרטיס *

באלפי בתי עסק :ביטוח,
אופנה ,מסעדות ועוד

לפרטים והצטרפות :

אפליקציית משקארד זמינה

www.meshekard.co.il | *8417
הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/אופרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט
מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק .בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה
לגרור חיוב בריבית והליכי הוצאה לפועל* .דמי חבר  ₪ 3.9בחודש לכרטיס בלבד.
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עונת המתנות
בעיצומה!
החלה ב1/2/2022 -
גם למצטרפים חדשים עד ה*31/03/2022 -

היכנסו לאתר המועדון
ובחרו את המתנה שלכם!
ביטוח חקלאי

מזומן

עיגול לטובה

זיכוי כספי בשווי  ₪ 230לרכישת
ביטוח רכב (מקיף /צד ג')**

זיכוי מזומן*** בסך ₪ 160

תרומה לקהילה
בשווי ₪ 160

שוברים לרשתות מובילות לבחירה

DREAM CARD
שובר בשווי ₪ 220

TERMINAL X
שובר בשווי ₪ 180

קבוצת קסטרו-הודיס
שובר בשווי ₪ 220

פרטים נוספים לבחירת המתנהwww.meshekard.co.il | *8417 :
*זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון פעיל שהוזמן עד ליום  ,31.3.2022ובמועד בחירת המתנה היה בתוקף ושילם דמי חבר במועדון העומדים
על  ₪ 3.90בחודש ,ובמהלך  12החודשים האחרונים שלפני מועד זה ,נעשו בו לפחות  5רכישות או שנרכשו באמצעותו מוצרים שירותים בסכום כולל
של לפחות  .₪ 500פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות ,ההטבה ואופן מימושה מפורטים בתקנון הייעודי באתר המועדוןwww.meshekard.co.il .
**הצטרפות לביטוח רכב מקיף או צד ג' בלבד ,לתקופה של שנה*** .מזומן  -בזיכוי לכרטיס המועדון.
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..ועוד מגוון מתנות עד הבית ,מחכות
לכם לבחירה באתר המועדון!
מגוון מתנות עד הבית

אז ל מ

המלאי

בלנדר שייק וקרש חיתוך

אוזניות ספורט אלחוטיות
שווי צרכן₪ 399 :

מצלמת אקסטרים
שווי צרכן₪ 445 :

ערכת טיפוח נטענת
לגבר ותיק כלי רחצה
שווי צרכן₪ 540 :

(צבע כסוף/אדום
ללא אפשרות בחירה)

שווי צרכן₪ 534 :

אזניות  BLUETOOTHמקצועיות
שווי צרכן₪ 399 :

ערכת גיימינג
שווי צרכן₪ 695 :

שואב אבק חוטי
שווי צרכן₪ 499 :

סט בלנדר מוט עוצמתי
שווי צרכן₪ 490 :

אז ל מ

המלאי

אז ל מ

סט מצעים זוגי  GAPבצבע
אפור פסים
שווי צרכן₪ 590 :

המלאי

קריספר וסכינים
שווי החלפה₪ 599 :

סט מצעים זוגי  GAPבצבע
לבן עם עיטורי שמנת
שווי צרכן₪ 590 :

מגבות כיתן

(ללא התחייבות לצבע)

שווי החלפה₪398 :

סט מצעים זוגי  GAPעם
פסים בגווני כחול ואפור
שווי צרכן ₪ 590 :

פוך GAP
שווי צרכן₪ 390 :

סט סירי נירוסטה
 4חלקים "סולתם"
שווי החלפה₪ 599 :

זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון פעיל שהוזמן עד ליום  ,31.3.2022ובמועד בחירת המתנה היה בתוקף ושילם דמי חבר במועדון העומדים על ₪ 3.90
בחודש ,ובמהלך  12החודשים האחרונים שלפני מועד זה ,נעשו בו לפחות  5רכישות או שנרכשו באמצעותו מוצרים שירותים בסכום כולל של לפחות .₪ 500
פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות ,ההטבה ואופן מימושה מפורטים בתקנון הייעודי באתר המועדון . www.meshekard.co.il .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
MK clali Mar. A5 3_22

מרץ 2022

מגוון הטבות לרשתות אופנה מובילות
קבוצת גולף

 35%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

קבוצת קסטרו הודיס

מגה ספורט

 25%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

 30%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

shoesonline

DREAM CARD

 30%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100
לקניה באתר

 30%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

משלמים רק ₪ 70

מגוון הטבות לרשתות מובילות לבית
נעמן

 35%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

ורדינון

טרקלין חשמל

 35%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

 4%הנחה
במעמד החיוב

בסניפי הרשת ובאתר האונליין

מגוון הטבות לשעות הפנאי
צומת ספרים

 25%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

סטימצקי

שובר למגוון ספרים
בחנויות סטימצקי
ב₪ 30-
מחיר קטלוגי עד ₪ 98

TOYS R US

 20%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100
לסניפי הרשת
משלמים רק ₪ 80

ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  03/2022וניתנות לשינוי מעת לעת .המועדון וקבוצת ישראכרט אינם אחראים
בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד .אין כפל הנחות מועדונים.
כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון .הנחות במעמד החיוב יינתנו בתשלום בכרטיס המועדון בלבד .ט.ל.ח
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הטבות נבחרות במועדון משקארד
מגוון שוברים לרשתות מזון מובילות
רמי לוי

רשתות מזון

 12%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

 12%הנחה
לשובר רשתות מזון
בשווי ₪ 100
קונים טרי יוצאים בזול

מקדונלדס

ניצת הדובדבן

 25%הנחה לשובר
בשווי ₪ 100
לרשת מקדונלדס

 15%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100
משלמים רק ₪ 85

מגוון הטבות לאטרקציות בכל רחבי הארץ
נופשונית

 25%הנחה לשובר גיפט
קארד נופשונית
בשווי ₪ 100

רשות הטבע והגנים

אטרקציות

מנוי מטמון של
רשות הטבע והגנים
החל מ ₪ 32 -

מגוון אטרקציות
לכל המשפחה
במחירים מסובסדים

במקום ₪ 91

רשתות מובילות ,מסעדות ואטרקציות

מסעדות

הצגות ומופעים

 25%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100
למגוון מסעדות

הופעות והצגות
בכל הארץ במחירים
מסובסדים

לרכישה באתר המועדון

www.meshekard.co.il | *8417

ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  03/2022וניתנות לשינוי מעת לעת .המועדון וקבוצת ישראכרט אינם אחראים
בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד .אין כפל הנחות מועדונים.
כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון .הנחות במעמד החיוב יינתנו בתשלום בכרטיס המועדון בלבד .ט.ל.ח
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הטבות נבחרות במועדון משקארד

יש פורצים שנכנסים דרך הדלת
ויש כאלה שדרך מחשב

שומרים על המשפחה ברשת
מוקד
מומחי
סייבר

20%
הנחה לחברי

משקארד בלבד*

 3מי יודע?
 3חודשים

מתנה

רכב

הפלוס של הקיבוץ בביטוח הפרטי שלך

בביטוח המקיף לרכב
מתחילים לשלם רק
אחרי פסח!

בלמעשדי לחברי
קארד
 ₪200הנ**חה
נוספים

לרכישה מהירה אונליין הכנסו ללינק המופיע בעמוד
ההטבה באתר www.meshekard.co.il

ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  03/2022וניתנות לשינוי מעת לעת .המועדון ,הבנק וקבוצת ישראכרט אינם
אחראים בגין המוצרים ו/אוהשירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד* .ההנחה במעמד החיוב
תינתן בתשלום באמצעות כרטיס המועדון ,ההנחה ומחירים מיוחדים נוספים יינתנו בלינק הייעודי הנמצא בעמוד ההטבה באתר המועדון
בלבד**.המבצע עבור ביטוח  cyber +תקף עד ה 30.04.2022 -בכפוף לתנאי החיתום של האגודה ותקנון המבצע*** .המבצע תקף
ברכישת ביטוח מקיף לרכב לתקופה של שנה ,מועדי תחילת הביטוח  1.2.22-30.4.22ברכב פרטי בלבד .מצטרפים חדשים בלבד.ט.ל.ח.
בכפוף לתנאי חיתום של האגודה ותקנון המבצע .כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון .ט.ל.ח.
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