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משקארד - מועדון הצרכנות
 שחוסך לכם כסף

 מגיע
    לכם

יותר!

לפרטים נוספים השאירו פרטים 
בעמוד הנחיתה המצורף למייל זה

תושבים יקרים, בהמלצת מזכירות המושב, הנכם זכאים להצטרף למועדון משקארד המוביל 
לסקטור ההתיישבותי מבית משקי הקיבוצים וישראכרט, מגיע גם לכם ליהנות מעולם של הטבות 

שמתאימות בדיוק לכם ולהיכלל בין עשרות אלפי לקוחות המועדון.

גרים במושב?

מבצעים והנחות
ברכישת רכבים

הנחות קבועות
בביטוח

הופעות ומגוון 
אטרקציות מוזלות 

ברחבי הארץ

פטור מלא
מדמי כרטיס
לשלוש שנים

הנחןת באלפי
בתי עסק

מבצעים והנחות 
בתיירות ונופש

מועדון צרכנות אחד גדול ומוביל 
לחברי המושבים והקיבוצים

בשיתוף עם:



הטבות נבחרות 
במועדון משקארד

ההנחות ניתנות במעמד חיוב החשבון ומותנות בתשלום בכרטיס המועדון בלבד. המועדון וקבוצת ישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בתי 
העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד. המועדון רשאי להפסיק/לשנות את המבצעים המוצעים בכל עת. ט.ל.ח. אין כפל הנחות מועדונים.*בסניפים נבחרים.

   הנחה קבועה ברכישת מוצרים באינטרנט
2% הנחה ב״משק שופס״ - בלעדי לחברי משקארד אתר הקניות 	 

הבטוח והמשתלם בישראל

  בידור ופנאי
כרטיסים לסרט בסינמה סיטי/גלובוס גרופ ב- 23 ₪ בלבד         	 
מחירים מסובסדים על עשרות הופעות ומופעים בכל הארץ, כולל אולמות בקיבוצים	 
מנוי ל-4 הופעות בקאמרי ב- 180 ₪	 
ארוחת בוקר זוגית  בקפה קפה ב- 74 ₪ בלבד )במקום 109 ₪(	 

   אטרקציות  מוזלות לילדים ולמשפחה
כרטיס כניסה לספארי - 33 ₪ )במקום  70 ₪(	 
מנוי שנתי לרשות הטבע והגנים - החל מ- 49 ₪ )במקום  91 ₪(	 
ועוד מבחר אטרקציות בכל רחבי הארץ במחירים מוזלים ומסובסדים	 

  רשתות מזון
3-10% הנחה במגוון רשתות מזון מובילות - מגה, קו אופ, קינג סטור, 	 

סופר אלונית, דוכן גן שמואל* 
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ההנחות ניתנות במעמד חיוב החשבון ומותנות בתשלום בכרטיס המועדון בלבד. המועדון וקבוצת ישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי 
בתי העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד. המועדון רשאי להפסיק/לשנות את המבצעים המוצעים בכל עת. אין כפל הנחות מועדונים.

*הביטוחים מועמדים על ידי חברת ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )"חברת הביטוח"( באמצעות סוכניות מורשות ובאחריותן הבלעדית בכפוף לאישור וחיתום 
חברת הביטוח ותנאיה. *ההנחות כוללות מע"מ והן ניתנות ביחס למחיר המחירון המירבי של דור אלון בשירות מלא, כפי שיהיה מעת לעת. ההנחות תינתנה בעת תדלוק 
בשרות עצמי והן בעת תדלוק בשרות מלא. יובהר כי בתדלוק בשירות עצמי, תינתן הנחה המשלימה את המחיר לליטר בשירות עצמי, להנחה ממחיר המחירון. בתחנת 

אילות בלבד: המחיר מוזל ממחיר מחירון דור אלון שאינו כולל מע"מ, וסכומי ההנחות הנקובים לעיל יוקטנו בגובה רכיב המע"מ. ט.ל.ח.

    הנחות בעולם הרכב
מבצעים על רכבים במשק רכב	 

הטבות נבחרות 
במועדון משקארד

  דלק וחנויות נוחות
26 אג' הנחה לליטר בנזין 95 בתדלוק בדור אלון*	 
9.30 ₪ הנחה לליטר סולר בתדלוק בדור אלון* 	 
10% הנחה בחנויות הנוחות אלונית 	 
5% הנחה ברשת קפה ״סי אספרסו״	 

  אופנה ומוצרים לבית
25% הנחה לשובר לרשתות אופנה - משלמים  75 ₪ )במקום 100 ₪(**	 
25% הנחה לשובר בספורט ורטהיימר - משלמים  75 ₪ )במקום 100 ₪(**	 
25% הנחה לשובר רשתות לבית - משלמים 75 ₪ )במקום 100 ₪ (**	 
5% הנחה ברשת נעמן	 
5% הנחה ברשת ורדינון	 
הנחות באלפי בתי עסק נוספים	 

** לרכישה באתר המועדון

  ביטוחים
7% הנחה בביטוח חיים ל- 3 שנים 	 
7% הנחה לביטוח דירה מבנה ותכולה, ביטוח מקיף                                     	 

לרכב בבעלות פרטית וביטוח למשכנתא* 

   תיירות ונופש
4% הנחה על מבחר חבילות תיירות בכנפי משק	 
הנחות  במגוון צימרים ברחבי הארץ 	 
טיולים מאורגנים  מבית דיסקברי למגוון יעדים	 
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