
mycorporate.co.il

https://www.mycorporate.co.il/


  

GOOGLEPAY/ APPLEPAY

 
₪75

-

TopCash

6%15%6.5%8.5% 1+110%

  

*שירות TOPCASH במאות אתרי מותגים מובילים מהארץ ומהעולם, ישירות לכרטיס האשראי, ובנוסף, 7% בונוס - על כל סכום קאשבק שצברת www.topcash.co.il שירות TOPCASH ניתן על ידי חברת קאשדו טכנולוגיות בע"מ, בכפוף לתנאים המפורטים 
באתר. *הטבה בדמי כרטיס - במסגרת חברותך במועדון, הנך זכאי להנחה מדמי הכרטיס למשך התקופה המעודכנת בארגון שלך. *מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד. *מתנת ההצטרפות הינה אחת לת.ז.  *מתנת הצטרפות 
- 75 ₪ למבחר רשתות ובתי קפה, רשתות אופנה, ספורט, מוצרים לבית, מתנות ועוד, מתנת ההצטרפות תוענק לאחר שימוש ראשון בכרטיס ותישלח לנייד המעודכן במערכות החברה. *ביטוח נסיעות לחו”ל בהתאם לתנאי הפוליסה ולחריגיה. להפעלת הביטוח יש 
להתקשר לטלפון 03-6364686 *הזכאות להטבת כניסה לטרקלין - כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס, בכפוף לחיוב החשבון בגין עסקאות בבתי עסק בסך של 2,000 ₪ ומעלה במועד החיוב האחרון. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה 
  Apple Pay ומעלה ושירות Lollipop 5.0 נתמך במכשירי אנדרואיד גרסה  Google Pay באתר ישראכרט. פרטים נוספים באתר ישראכרט. הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן. * שירות /
נתמך במכשירי אפל (iPhone, Apple Watch, iPad). השירותים  זמינים ללקוחות ישראכרט בע"מ המחזיקים כרטיסי חיוב התומכים בכך. *השימוש בשירותים כאמור הינו בכפוף לתנאי השימוש של קבוצת ישראכרט וכן  על-ידי GOOGLE או APPLE לפי העניין.  
*יש להתעדכן בפרטי ההטבות והתנאים המלאים באתר המועדון. *הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ/ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר. אי עמידה בפירעון 
ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *טל"ח. *ישראכרט תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את ההטבות האמורות לעיל, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה 

תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט עם צדדי ג' – נותני ההטבות. 

הטבה בכניסה 
לטרקלין דן

1+11+1

https://www.xtra.co.il/supplier?printed-voucher=1
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/FibiAccount/AccountTypes/Corporate
https://digital.isracard.co.il/products-services/
https://www.topcash.co.il/welcome?utm_source=sms&utm_medium=click&utm_campaign=topcash-corporate
https://digital.isracard.co.il/Abroad/lobby/before/insuranceactivation2/
https://benefits.isracard.co.il/parentcategories/danlounge/
https://benefits.isracard.co.il/
https://www.fattal.co.il/?promobanner=CORP
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=27458795-301f-4efc-b153-59d930e4
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=e6188968-fcc0-4d6f-8edd-538bab76
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=c17f95b5-a80d-4d36-ba8f-8725ab92
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=50d0551d-b71f-4d07-8b94-9447c007


 

  

iPhone, Apple Watch, iPad Apple Pay Lollipop  5.0 Google Pay
"Google Pay

APPLE GOOGLE Apple Pay

https://digital.isracard.co.il/products-services/


 ₪ 75 

*מתנת הצטרפות - 75 ₪ למבחר רשתות ובתי קפה, רשתות אופנה, ספורט, מוצרים לבית, מתנות ועוד, מתנת ההצטרפות תוענק לאחר שימוש ראשון בכרטיס 
ותישלח לנייד המעודכן במערכות החברה. *ישראכרט תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את ההטבות האמורות לעיל, מעת לעת, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט עם צדדי ג' – נותני ההטבות. 

(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100



(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

(₪100 ₪80(₪100 ₪84

(₪100 ₪80(₪100 ₪80 

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=d59488e2-2bb0-4681-9201-3fc9bbdb
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=3192d809-a37c-4af8-a82d-a9526428
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=fcd44142-4fcb-4d5a-b8f1-cb3308a0
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=812ee044-ddcb-4af0-bb61-b42feb89


(₪100 ₪80 (₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

(₪100 ₪59

(₪100 ₪80(₪100 ₪80

(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=a29b011a-1dad-4302-b338-91147c61
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=bcb14e69-51f7-4aa2-a95d-ae9c7327
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=7660ff96-9ad2-4cef-966c-0757543b
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=ace45388-9afa-49cb-8d06-0c4f6c9b


(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

₪39(₪100 ₪75

(₪100 ₪80(₪100 ₪80

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=18e163db-a8a2-441c-b1cf-1f9ea42f
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=fa814adc-86c9-4015-b535-c15c3271
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=d1a3b800-2316-435b-9e1d-876c3bde
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=755e413d-e615-4f88-8e4e-bab7f354


(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

(₪100 ₪85 H&O(₪100 ₪85 Carter's

(₪100 ₪80 POLGAT(₪100 ₪80 GOLF & KIDS

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=aa726763-059d-4dd5-89d4-e5e36ca0
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=f266e415-9d38-4441-abbd-65dc25a3
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=bab3994e-ce6a-41d7-961c-3c2ec1a4https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=bab3994e-ce6a-41d7-961c-3c2ec1a4
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=df9b38a6-7c6c-4b81-b4ea-c42a5f93


(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

(₪100 ₪75 DREAM CARD

(₪50 ₪25 LOVE GIFT CARD

(₪100 ₪75  GIFT CARD

(₪200 ₪100

CORPORATE CARD שובר דיגיטלי
 CORPORATE CARD  מתחדשים עם לקוחות

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

שובר דיגיטלי    בשווי 100 ₪ לרכישה ב- 85 ₪ 
שובר דיגיטלי   בשווי 200 ₪  לרכישה ב- 170 ₪
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 - 40%
- H&O

1000

 

 

 free�t 
Aqua Sport  

Ice Park  ,הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק * בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר * 
ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת * אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל * טל"ח

CORPORATE CARD
CORPORATE CARD

*ישראכרט תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את ההטבות האמורות לעיל, מעת לעת, 
לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט עם צדדי ג' – נותני ההטבות. 



(₪68 ₪53 (L)

₪100 ₪89(₪148 ₪119

משקה rebar בגודל S ב- ₪18 (במקום ₪23)

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=ca4d4ea6-2a59-4198-89e3-e7cb07ee
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=8a6fd956-9f61-4ae3-8458-90e6f659https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=8a6fd956-9f61-4ae3-8458-90e6f659
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=ab91654d-f7cf-4242-8704-a7275c57
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=4b5f71be-569a-4bbd-8f15-5bc9c71e


(₪18 ₪14 Mr. Pretzels

שובר לרשת אצה לרכישה ב-₪85 בלבד (בשווי ₪100)

יוגורט עם תוספות בגודל קטן ב-₪20 (במקום ₪24)

ארוחת בוקר זוגית החל מ-₪95 למגוון רשתות

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=d9d6dd35-c489-4bad-b83b-3f0eedaa
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=9a10d2c9-4fc0-4bff-bb94-166580b9
https://www.mycorporate.co.il/?is_search=1&page=s&s=%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA+%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8+%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA&location=
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=97dae2ad-a5d4-495b-a641-951ef81d


(₪100 ₪85

מגש פיצה משפחתית + שתייה ב-₪49 (במקום ₪82) 
ברשת פיצה האט

שובר מסעדות וטעמים (בשווי ₪100)
למגוון מסעדות לרכישה ב-₪82

מגוון שוברים לרשת "עד העצם אקספרס"

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=08fb9d54-f7b4-499e-bcdd-fe8d11a5
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=a7970a02-3b44-48c9-ae00-0a5281ca
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=64eadc5a-1f07-441f-8193-0615c153
https://www.mycorporate.co.il/?is_search=1&page=s&s=%D7%A2%D7%93+%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9D&location=


״התו המלא״ - תו דיגיטלי לרכישה ב-₪225 בלבד
(בשווי ₪250)

תו דיגיטלי "ויקטורי-100%" לרשת מזון ויקטורי
 לרכישה ב-₪235 בלבד (בשווי ₪250)

תווי קניה ל"ניצת הדובדבן" ב-₪87 (בשווי ₪100) 6.5%

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=50d0551d-b71f-4d07-8b94-9447c007
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=20ef4e51-24c8-4932-9c65-ccf3926e
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=27458795-301f-4efc-b153-59d930e4
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=e6188968-fcc0-4d6f-8edd-538bab76


(₪100 ₪75 Arcosteel Kitchen

שובר לרשת "Toys R Us" ב-₪90 (בשווי ₪100)

שובר לרשת אופיס דיפו ב-₪87 (בשווי ₪100)

שובר לאתר לה פלור בוטיק ב-₪120 (בשווי ₪150)

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=e205a486-908f-4cc8-9222-e53cc881
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=796f050a-ace0-4979-9335-51478fc3
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=d5d6a4bc-b62c-4a7f-b712-a0ab00d2
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=c3108bcb-71c5-423c-861a-957b9617


Freshuk 10%

שובר לאתר גרעיני עפולה לרכישה ב-₪109 (בשווי ₪150)

שובר לרשת גוד פארם לרכישה ב-₪94 (בשווי ₪100)

GIFT CARD לרשת HOME STYLE ב-₪80 (בשווי ₪100)

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=3452a953-b1aa-457f-b683-7c5b58c9
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=c620d671-ddd5-4ae5-9734-d1d87fba
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=5e2f9ced-f617-477a-a4cf-f7aef421
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=d66480c0-0097-49a9-beb0-80b081ae


 
(₪100 ₪80(₪100 ₪85

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=21eb90c8-6e2b-4d39-9d9b-747efbf4
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=6d5aee6b-600d-406e-af38-14fe48ce


(₪89 ₪64

₪63

(₪120 ₪99 Funzing

(₪94
שובר לרשת המשחקיות בבילון 
פארק ב- 105 ₪  (במקום 137 ₪)

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=15ad3907-dc1d-42f0-b517-a1809329
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=a8c23a1b-2843-4a24-98c6-1afc0e23
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=b19923a0-9d53-4b19-b49a-a7c26ed1
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=2917f84d-5e40-425e-bdc0-ee568cf4


כרטיס כניסה ל-"חי כיף" ראשון לציון ב-₪29 (במקום ₪50)

 STREET GAMES-כרטיס טעון ב-75 אסימונים ל
ב-₪49 (במקום ₪65)

כרטיס כניסה חד פעמי לאטרקציה בשבת ב-"האקדמיה 
(במקום ₪69) לנינג'ה של גיל מרנץ" ב-₪55 ��

מגוון חבילות בג'ננה פארק - פארק האקסטרים הגדול בישראל

https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=b2ff1a9b-6c08-4fba-8273-cc5ab9ae
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=9ecd9d23-3549-4314-8503-33035f34
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=69457eec-3ecf-40c2-9416-bd47f5f7
https://www.mycorporate.co.il/?is_search=1&page=s&s=%D7%92%27%D7%A0%D7%A0%D7%94+%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7&location=




Mastercard Day

10

 ,23:59 17 10:00 10 SHEIN 23:59 10:00 10
23:59 9 10:00 10 Lime 

https://digital.isracard.co.il/pages/mastercard-benefits/


CASH

CASH CASH

Top Cash

<< topcash.co.il 

TopCash
 

4

ONLINE

TOPCASH

https://www.topcash.co.il/welcome?utm_source=sms&utm_medium=click&utm_campaign=topcash-corporate


CASH

CASH

03-6364686
2,000

Priority Pass 
$99

600

$32
 

( Priority Pass

דעתה  שיקול  לפי  לעת,  מעת  לעיל,  האמורות  ההטבות  את  לבטל  ו/או  להוסיף  ו/או  לשנות  רשאית  תהיה  *ישראכרט 
הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט עם צדדי ג' – נותני ההטבות. טל״ח.

הטבה בכניסה 
לטרקלין דן



הטבות לחו״ל החל מ-€50 הנחה

SIXT 17%
(₪129 ₪109 10GB 

5%

VERT 10%

https://benefits.isracard.co.il/benefitsforall/vacations/shlomo-661/
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=20a6f8f4-7ad8-41b4-94b9-7b5bf840
https://www.mycorporate.co.il/?page=Benefit&uuid=dfc19c48-6e24-4fc6-8f5f-51df4eee
https://www.mycorporate.co.il/?is_search=1&page=s&s=%D7%94%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A3&location=


 
mycorporate.co.il

 
03-6364645

https://www.mycorporate.co.il/

