
עולם שלם של אפשרויות והכל יכול לקרות...

מחזיקי כרטיס                            יש לכם ביד הטבות ומבצעים מנצחים 

mycorporate.co.il :ממתינים לכם באתר המועדון



ONLINE קונים

לכרטיסים הזכאים לתוכנית, שירות TOPCASH ניתן על ידי חברת קאשדו טכנולוגיות בע"מ, בכפוף לתנאים המפורטים באתר.

CASH

Top Cash -לא קונים אונליין מבלי להיכנס ל
החזר כספי בקניות אונליין מהאתרים המובילים בארץ ובעולם

איך מתחילים לקבל החזר כספי? פשוט!

נכנסים לאתר TopCash ובוחרים את סוג הכרטיס שלכם: ישראכרט או אמריקן אקספרס

 מזינים שם מלא, תעודת זהות וכתובת מייל,

מזינים את 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי בו תזוכו בקאשבק

בוחרים סיסמה ו...  יוצאים לשופינג אונליין במאות מותגים מובילים.

כל היתרונות



ANYPAY

ANYPAY אפליקציית ישראכרט מציגה

תשלום מהנייד בטאץ'

מהיום משלמים באמצעות הנייד – בטאץ'!

.ANYPAY-כל מה שצריך לעשות הוא להוריד את אפליקציית ישראכרט )אם עוד אין לכם( ולהירשם ל

איך זה עובד?

 מצמידים את הנייד למסוף התשלומים של בית העסק – וזהו! 

 ANYPAY-התשלום מתבצע אוטומטית מכרטיס המאסטרקארד שצירפתם ל

 בתשלום עם ANYPAY אין צורך למסור לקופאי את כרטיס האשראי או את המכשיר הנייד שלכם,

  אין צורך להתאמץ לזכור את הקוד הסודי וכמובן אין צורך להשתמש במזומן

 הכל ביעילות ובלי לבזבז זמן.



שוברים מסובסדים ברשתות

DREAM CARD ב- ₪75 )בשווי ₪100(

LOVE GIFT CARD ב- ₪25 )בשווי ₪50(

GIFT CARD ב- ₪75 )בשווי ₪100(

שובר ב- ₪100 )בשווי ₪200(

שובר לרשת מגה ספורט ב- ₪75 )בשווי ₪100(

GIFT CARD לרשת נעלי נמרוד ב- ₪75 )בשווי ₪100(שובר לרשת קסטרו ב- ₪75 )בשווי ₪100(

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 1.10.2025תוקף למימוש השובר 30.8.2025

תוקף למימוש השובר 1.5.2025 תוקף למימוש השובר 1.1.2024



שוברים מסובסדים ברשתות

DREAM CARD ב- ₪75 )בשווי ₪100(

LOVE GIFT CARD ב- ₪25 )בשווי ₪50(

GIFT CARD ב- ₪75 )בשווי ₪100(

שובר ב- ₪100 )בשווי ₪200(

שובר לרשת אופיס דיפו ב- ₪79 )בשווי ₪100(ספר לרכישה ב- ₪35 בלבד )בשווי ₪98( ברשת סטימצקי

שובר לרשת ורדינון ב- ₪79 )בשווי ₪100(שובר לרשת קרולינה למקה ברלין ב- ₪80 )בשווי ₪100(

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 31.12.2025

תוקף למימוש השובר 1.1.2025תוקף למימוש השובר 30.8.2025

תוקף למימוש השובר 31.12.2025



שוברים מסובסדים ברשתות

שובר לרשת אדידס ב- ₪75 )בשווי ₪100(שובר לרשת ל"הודיס" ב- ₪80 )בשווי ₪100(

שובר לרשת אורבניקה ב- ₪80 )בשווי ₪100(שובר לרשת נעמן ב- ₪79 )בשווי ₪100(

תוקף למימוש השובר 30.9.2024

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 1.1.2025

תוקף למימוש השובר 1.7.2025תוקף למימוש השובר 30.8.2025



CORPORATE CARD כרטיס דיגיטלי

 CORPORATE CARD  מתחדשים עם לקוחות

 הכרטיס הדיגיטלי המעניק 15% הנחה
במבחר רשתות כולל כפל מבצעים!

בהתאם לתנאים המפורטים באתר 

 

הכרטיס תקף למשך  שנים כולל כפל מבצעים והנחות

ביגוד, הנעלה ואקססוריז

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית' 

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית' 

הכל לביתרשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית' 

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית' 

המשביר לצרכן - לא כולל מחלקת חשמל ותכשיטים  |  ורדינון, נעמן - תקף למבצעים עד  הנחה  |  סטימצקי, טרקלין חשמל
לצפייה במגבלות יש להכנס לעמוד נופשונית קארד באתר נופשונית  |   לא כולל מוצרי חשמל ואלקטרוניקה  |  עמינח, גוד נייט, 

אמריקן קומפורט - למימוש עד  ש“ח בעסקה  

 

 לא כולל כפל מבצעים והנחות מועדון לא תקף לעיסקיות

בילוי ופנאי

מסעדות ובתי קפה

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית' 

- תקף לכרטיס נטען בלבד  |  מימוש ההטבה ברשתות קפה קפה, פרש קיטשן ולחם ארז הינה עם גיפטקארד פיזי בלבד  | 
דרך העץ - לא כולל דברי מזון וחנות מטיילים  |   - תקף לכלל מוצרי האתר מלבד מזון  |  קיפצובה - תקף לכניסה 

לאתר בלבד  |  היכל הקרח - תקף להחלקה על הקרח בלבד  |  חמת גדר - תקף לכלל מוצרי האתר



איכותי . טעים . משתלם

2 פיצות משפחתיות + תוספת + בקבוק שתיה ב- ₪45מגש משפחתי )L( + תוספות ב- ₪45 )בשווי  ₪61(

אוכלים בחוץ

ארוחה זוגית של רשת אגאדיר ב- ₪110 )במקום ₪126(שובר לרשת "ריבר" ב- ₪85 בשווי ₪100

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021

תוקף למימוש השובר 31.1.2021 תוקף למימוש השובר 31.1.2021



משקה בגודל קטן ב- ₪15 בלבד )במקום ₪22(

שובר ל"יאמי" לרכישה ב- ₪75 )בשווי ₪100(

שובר למקדונלד'ס לרכישה ב- ₪59 )בשווי ₪100(

ארוחת בוקר זוגית ב- ₪89 למגוון רשתות

אוכלים בחוץ

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 1.4.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021



שירות סופר אונליין 

6.5% הנחה ברכישת תו פלוס ₪60 הנחה בקנייה ראשונה מעל ₪300

Freshuk 10% הנחה באתר

צרכנות

הטבות בלעדיות למצטרפים לנביעות

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 31.1.2021 תוקף למימוש השובר 31.1.2021

תוקף למימוש השובר 31.1.2021 תוקף למימוש השובר 31.1.2021



חבילות תקשורת מתקדמות והטבות בלעדיות

10% הנחה לרכישה באתר דיל קוסמטיקסשובר לרשת Arcosteel Kitchen ב- ₪75 )בשווי ₪100(

שובר ב- ₪5 המעניק ₪80 הנחה לרכישת ספר תמונות אישי

צרכנות

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021



סיר גריל נינג'ה ב- ₪1,199 )במקום ₪1,390(מיקסר סמארט שף ב- ₪299 )במקום ₪399(

קוצץ מזון Fakir מיכל ב- ₪179 )במקום ₪229( שואב אבק נטען דייסון V10 ב- ₪1,599 )במקום ₪1,990(

חשמל ואלקטרוניקה

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021



חבילת גיימינג ב- ₪169 )במקום ₪229(רחפן TELLO ב- ₪419 )במקום ₪599(

ערכת אביזרי גיימינג פרימיום ב- ₪149 )במקום ₪229( טאבלט "7 + אוזניות גיימינג ב- ₪299 )במקום ₪399(

חשמל ואלקטרוניקה

בהתאם לתנאים המפורטים באתר הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021

תוקף למימוש השובר 31.1.2021תוקף למימוש השובר 31.1.2021



לא רוצים לפספס 

עוד יום של הטבות?
מצטרפים עכשיו!

 להצטרפות באתר:

mycorporate.co.il

 להצטרפות בטלפון:

03-6364645

 הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר, ההטבות
עשויות להשתנות מעת לעת . אי עמידה בפירעון החיובים בכרטיס האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


