
אנו שמחים להכיר לכם את מועדון משקארד מבית משקי הקיבוצים וקבוצת ישראכרט 
בשיתוף תנועת המושבים, המתאים בדיוק לכם.

המועדון מעניק לכם עולם הטבות מסובסדות וחוסך לכם כסף במגוון תחומים:
דלק, מזון, ביטוח, הצגות, מופעים ועוד.

מועדון צרכנות אחד גדול ומוביל 
לחברי המושבים והקיבוצים

גר במושב?
משקארד המועדון שלך!

לעת. מעת  להשתנות  עשויות  ההטבות   .www.meshekard.co.il בכתובת  המועדון  באתר  המופיע  לתקנון  בכפוף  הינן  זה  בעלון  המופיעות  וההטבות  ההנחות  *כל 
קבוצת ישראכרט / המועדון אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בתי העסק והאחריות בגינם חלה על בתי העסק בלבד. ישראכרט והמועדון 
ט.ל.ח.  .2016 ליוני  מעודכנות  ההטבות  המנפיק.  הבנק  ו/או  ישראכרט  לאישור  כפופה  הכרטיס  הנפקת  עת.  בכל  לבטלן  או  לשנותן  אלו,  הטבות  על  להוסיף  רשאיים 

הופעות, 
תרבות ופנאי

www.meshekard.co.il :לכל ההטבות היכנסו עכשיו
לפרטים נוספים: 03-6233558

משקארד, עולם של הנחות, מבצעים והטבות 
לחברי המושבים והקיבוצים:

ביטוח הטבות תיירות 
בארץ ובחו"ל

אתר הטבות 
בלעדי 
לחברים

הנחות 
ברשתות 

שוברים מזון
מסובסדים 

לארוחות בוקר, 
מסעדות, ספא 

ועוד

הטבות 
בעולם 
הרכב

הנחות
 בדור אלון

הנחות בחנויות 
הנוחות אלונית

הנחות 
באלפי בתי 

עסק

בשיתוף עם:





חברי מושב יקרים,

תנועת המושבים, מבט מושבים  ומועדון הצרכנות 
וישראכרט,  הקיבוצים  משקי  של  "משקארד" 
כרטיס  להנפקת  חדש  פעולה  בשיתוף  פותחים 
הינו  הכרטיס  המושבים.  לחברי  משקארד  חבר 
בלעדי לתושבי המושבים והקיבוצים ומעניק לכלל 
ומבצעים  עסק  בתי  באלפי  והנחות  חבריוהטבות 

מסובסדים.
 

ישראכרט  בשיתוף  הקיבוצים  למשקי  שייך  "משקארד"  הצרכנות  מועדון 
ומונה כיום עשרות אלפי חברים מהסקטור הקיבוצי.

 
אני רואה בשיתוף הפעולה עם משקארד דבר טבעי שכן משקארד משמש 
כמועדון הצרכנות של ההתיישבות העובדת, ההנחות וההטבות מותאמות 
לסקטור ההתיישבותי, וחוסכות כסף במגוון רחב של תחומים, בין השאר: 
רשתות מזון, דלק, ביטוחים, הטבות ברכישת רכבים, מבצעים מסובסדים 
בתחומי בידור ופנאי: מופעים, נופשים ואטרקציות בדגש על אזורי פריפריה, 

הטבות במוצרי חשמל, מוצרים לבית ועוד.
 

שחברי  העובדה  בשל  בעיקר  וחשוב  משמעותי  הינו  זה  פעולה  שיתוף 
המושבים נאלצים לשלם יותר בשל הריחוק שלהם מערי המרכז.

 
אני קורא לחברי המושבים להצטרף למועדון הצרכנות, להיות חלק 

ממשפחת המועדון וליהנות מעולם של הנחות, מבצעים והטבות.

בברכה,

מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל

חברי תנועת המושבים, אנו שמחים להכיר לכם 
את המועדון שלכם, המעניק מגוון הטבות קבועות, 

הנחות ומבצעים במבחר תחומים:

משקי הקיבוצים וקבוצת ישראכרט בשיתוף תנועת המושבים 
שמו להן למטרה למצות את הערך האסטרטגי המוסף לחברי 

המושבים והקיבוצים וליצור את אחד ממועדוני החברים 
המובילים במדינה.

בסיאספרסו, הנחה   5% אלון,  דור  של  הדלק  בתחנות  עסק,  בתי  באלפי  קבועות  הנחות   
ברשתות  ובקיבוץ,  במושב  אלונית  בסופר  הנחה  אלונית, 5%  הנוחות  בחנויות  הנחה   10%    

המזון: מגה, טיב טעם, קינג סטור, 4% הנחה בביטוח חיים ריסק לשנה ועוד
 

מבצעים בעולם הרכב: הנחות ברכישת רכב חדש במשק רכב, הטבות בביטוח רכב, הנחות   
בהשכרת רכב בחו"ל ועוד

מבצעים מסובסדים בתחומי פנאי, בידור, מופעים, סרטים, הצגות, מנויים לתיאטראות ועוד  

אופנה  רשתות  וספא,  פינוק  קפה,  ובתי  מסעדות  תחומים:  במגוון  אטרקטיביים  שוברים   
מובילות, אטרקציות ועוד

ריהוט לגן, מוצרים לבית, מחסנים ועוד  

מגוון אטרקציות לכל המשפחה  

כרטיס חכם נושא צ'יפ   

  אתר ההטבות של ישראכרט - מגוון הטבות בתחומי עניין שונים. פרטים באתר ישראכרט

דמי חבר במועדון 2 ₪ בלבד לחודש  

www.meshekard.co.il :לכל ההטבות היכנסו עכשיו
לפרטים נוספים והזמנת כרטיס: 03-6233558

יש בידך כרטיס ישראכרט?
בדוק האם ניתן לשייכו למועדון!
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