
  
  
  
  
  
  
  

  3.5% –   רגילה במהלך השנהאחוזי הנחה 
  !במהלך שבועיים ימים לפני החג בלבד 7% –   בתקופת חגי ישראלאחוזי הנחה 

  
  . יום העצמאות, פסח ראשון, שמחת תורה, סוכות, ראש השנה – חגי ישראל*
  

  . דתחל שבועיים לפני ערב החג הראשון ותסתיים באותו מוע" חגי ישראל"תקופת ההנחה ב
  .  המועד זכאים החברים להנחה רגילה בלבד חולבתקופת 

  
  :השיטה

הרשת תמכור לחבר .  א קארד"כרטיס איפ/חבר מגיע לאחד הסניפים המופיעים ברשימה של הרשת ומציג תעודת חבר
  .₪ 1000ושל ₪  500בקופה ראשית בערך נקוב של " כרטיס הטבה טעון"
  

התשלומים בו יחויב כרטיס האשראי יהיה כנהוג ברשת ' מס, טיס אשראי או מזומןהתשלום יבוצע על ידי החבר באמצעות כר
  .מעת לעת

  
  .₪ 3,000 :סכום הרכישה המקסימאלי לחבר בחודש

  . ₪ 1,000 סכום הרכישה בכל קניה לא יעלה על
  

  רשימת סניפי הרשת
  

 פקס טלפון  כתובת  סניף

 08-6290406 08-6280163 באר שבע 1בית אשל ' רח בית אשל
 08-6595854 08-6595853 עין יהב 86820נ ערבה .ד עין יהב

 08-6211671 08-6211672 באר שבע 10ירושלים ' שד' רח ט' שכ
 08-6512033 08-6512520 מרכז מסחרי להבים  להבים

 08-6990926 08-6990920 באר שבע 7מאפו ' רח נווה זאב
 08-9925593 08-9965997 אופקים 14יהדות דרום אפריקה ' רח אופקים

 08-6422308 08-6422538 באר שבע 28ק "רד' רח ק"רד
 08-6556644 08-6555060 מרכז פרץ סנטר דימונה דימונה
 08-6450078 08-6450088 באר שבע 1האורגים ' רח אורגים

 08-6236470 08-6270802 באר שבע 100המשחררים ' רח משחררים
 08-6420072 08-6420054 באר שבע 2מבצע עובדה  עובדה

 08-6224438 08-6224436 ישוב יד בינימין יד בינימין
 03-6123249 03-6124452  רמת גן 128בוטינסקי 'ז' רח בוטינסקי'ז

 08-6582492 08-6582540 קרית מלאכי, 1ל "צה' רח קרית מלאכי
 08-8538575 08-8538577 אשדוד, 20ח "הפלמ' רח 'אשדוד ג

 טבריה
, 113אזור התעשיה בית הדר יהודה הלוי 

  טבריה
04-8218841/67 04-8218933 

 08-9162082 08-6589965/7533  אילת, 1הספן   אילת
 08-6600471 08-6810442/390  קרית גת, 1דרך הדרום   קרית גת

 08-6280408 08-9285930  אשדוד, 1האורגים   אשדוד
 08-6446076 08-6267566  מודיעין, מרכז – 24עמק דותן   מודיעין

 04-6894744 04-6894660/63  צפת 1לוחמי הגטאות   צפת
 04-6386462 04-6386610  קרית אתא, 1חנקין   קרית אתא

 04-6173481 04-6172911  יקנעם, 1התמר   יקנעם
 04-8337699 04-6142500  נשר, 147דרך בר יהודה   נשר

  04-6776175  שלומי, 2ההשראה   שלומי
  


